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KITAB MAKANAN DAN PAKAIAN 
 

 

Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah 

halal sedangkan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram. 

Hukum asal makanan baik dari hewan, tumbuhan, yang di laut, maupun 

yang di darat adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Allah 

q berfirman; 

 

َٛو  ْيًعبُ٘ه ِّ ب ِفي اْْلَوْضِض جَو َِو  ُْ ٌَوىُه ٍَوكَو  اٌَِصْي ذَو
 
“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian.”

1345
 

 

Allah q juga berfirman; 

 

 ًْ َٓو لُه ِِ بِد  جَو اٌغَيِّيِ َٚو  ِٖ بِز ٌِِعجَو طَو   اٌَِزْي ؤَوْذطَو
َٕوخَو اَاِ ََو ِظْ  َط ْٓ  َو يَو َِو

ِ٘  ًْ ْظِق لُه اٌطِّيِ
يَوب ْٔ بِح اٌُس يَو ٌْحَو ا ِفي ا ْٛ ُٕه َِو َٓو آ ِصْ  ٍَ ٌِ

 

“Katakanlah, “Siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah 

yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pula yang 

mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah, “Semuanya itu (disediakan) 

bagi orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia.”
1346

 

 

Berkata Imam Syafi‟i 5; 

”Hukum asal makanan dan minuman adalah halal, kecuali apa yang 

diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur‟an-Nya atau melalui lisan Rasulullah 

a. Karena apa yang diharamkan oleh Rasulullah a sama dengan 

pengharaman (dari) Allah.”
1347

 

 

 

 

                                                 
1345

 QS. Al-Baqarah : 29. 
1346

 QS. Al-A‟raf : 32. 
1347

 Al-Umm, 2/213. 
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Jika seseorang ragu terhadap suatu makanan dan ia tidak diketahui 

apakah makanan tersebut halal ataukah haram, maka sebaiknya makanan 

tersebut ditinggalkan. Berkata Ibnu Daqiqil ‟Ied 5; 

”(Apabila) seseorang ragu mengenai sesuatu. Ia tidak tahu apakah halal 

ataukah haram, dan mengandung dua kemungkinan tersebut, serta tidak ada 

petunjuk atas salah satu dari keduanya. (Maka) yang terbaik ialah 

menjauhinya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi n mengenai kurma yang 

tercecer ketika beliau menemukannya di rumahnya, lalu beliau bersabda; 

 

ب َٙو زُه ٍْ َووَو ِخ ْلَو لَو َٓو اٌَّصسَو ِِ َْو  ْٛ ْْ رَوىُه بفُه ؤَو ِّيِْي ؤَوذَو َلَو ؤَٔو ْٛ ٌَو
 

“Seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma tersebut adalah dari 

sedekah, niscaya aku memakannya.
1348

”
1349

 

 

Namun jika telah jelas bahwa tidak ada dalil yang melarang untuk 

memakan suatu makanan tertentu, maka menghindari makanan tersebut 

merupakan sikap berlebih-lebihan (ghuluw) di dalam agama. Berkata Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5; 

”Apabila didapati kemungkinan ketidakjelasan (dalam suatu makanan dan) 

kemungkinannya kuat, maka kecondongan ditinggalkannya lebih kuat, 

sebaliknya jika (kecondongannya) lemah, (maka) lemah pula kecondongan 

(untuk) ditinggalkannya. Jika ketidakjelasan tersebut tidak didapati sama 

sekali, maka sikap meninggalkan dianggap membebani diri yang dilarang 

syari‟at.” 
 

 

Sebab Diharamkannya Makanan 

Ada beberapa sebab di balik pengharaman terhadap beberapa 

makanan, antara lain : 

 

1. Berbahaya 

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

اضَو  ِ طَو َلَو َٚو ضَو  طَو  َلَو َو

 

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri 

dan orang lain“
1350

 

                                                 
1348

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2299 dan Muslim Juz 2 : 1071, lafazh ini milik 

keduanya. 
1349

 Ad-Durratus Salafiyah. 
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Yang termasuk dalam kategori membahayakan adalah : 

 

 Makan hingga melebihi batas 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

َٓو  ْؽِطِفْي ُّه ٌْ ُٗه َلَو  ُهِحُت ا ا ِبَٔ ْٛ َلَو رُهْؽِطفُه َٚو ا  ْٛ ثُه اْاطَو َٚو ا  ْٛ ٍُه وُه .َٚو
 

“Makanlah dan minumlah, (namun) janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan.”
1351

 

 
 Meminum racun 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ب ًّ ِ ْي ُْ ضَو َْو ِثىُه ب َْ اَاَو وَو ُْ ِب ىُه ؽَو فُه ْٔ ا ؤَو ْٛ ٍُه َلَو رَوْمزُه .َٚو
 

“Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah 

Maha Penyayang kepada kalian.”
1352

 

 

 Makan atau minum sesuatu yang diketahui berbahaya melalui; 

penelitian, pengalaman, atau petunjuk dokter yang terpercaya 

 

2. Memabukkan atau merusak akal 

Sebagaimana hadits dari „Aisyah i ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ٌَم  ا طَو َٛو  َو ُٙه طَو فَو اةٍب ؤَوْؼىَو طَو ًُ اَو  .وُه

 

“Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.”
1353

  

 

Termasuk di dalamnya adalah ganja, opium, heroin, dan yang semisalnya. 

 

                                                                                                                            
1350

 HR. Ibnu Majah : 2341. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 2175. 
1351

 QS. Al-A‟raf : 31. 
1352

 QS. An-Nisa‟ : 29. 
1353

 HR. Muslim Juz 3 : 2001. 
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3. Najis 

Semua hal yang najis, maka haram untuk dimakan, seperti; air seni 

manusia, kotoran manusia, madzi, wadi, darah haidh, kotoran hewan yang 

tidak halal dimakan dagingnya, air liur anjing, babi, bangkai dan  darah 

yang mengalir. Ada sebuah kaidah penting dalam masalah ini, yaitu; 

”Semua benda yang najis pasti haram, tetapi sesuatu yang haram belum 

tentu najis.” Bangkai misalnya, hukumnya haram karena bangkai adalah 

najis, sedangkan ganja sekali pun haram tetapi ia tidak najis. 

 

4. Menjijikkan 

Menjijikkan menurut pandangan orang yang lurus fitrahnya. Seperti; 

kotoran hewan, air seni, kutu, hama, dan sejenisnya. Allah q berfirman; 

 

بِاشَو  جَو ٌْرَو ُُه ا ِٙ ْي ٍَو َُه  َو طِّيِ َٚو ُهحَو بِد  جَو ُُه اٌغَيِّيِ ُٙه ٌَو  ًُ َٚو ُهِح
“Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi 

mereka segala yang buruk.”
1354

 

 

Jika tidak ditemukan nash dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang 

menunjukkan halal atau haramnya hewan tertentu, maka sebagian ulama‟ 

mengatakan, “Kita kembalikan kepada bangsa Arab. Jika mereka 

menganggap baik hewan tersebut, maka ia halal dan jika dianggap tidak 

baik (atau menjijikkan) oleh mereka, maka haram.” Berkata Ibnu Qudamah 

5; 

“Yakni apa yang dianggap baik oleh bangsa arab, maka itu halal dan apa 

yang dianggap menjijikkan oleh mereka, maka itu haram.”
1355

  

 

5. Milik orang lain 

Sehingga makanan yang didapatkan dengan cara mencuri, merampas, 

menipu, dan yang semisalnya, maka hukumnya adalah haram. Hal ini 

berdasarkan keumuman firman Allah q; 

 

ًِ   َوب بِع جَو ٌْ ُْ ِثب َٕوىُه ُْ ثَوْي ٌَوىُه ا َٛو ِْ ا ؤَو ْٛ ٍُه ا َلَو رَوْإوُه ْٛ ُٕه َِو َٓو آ ب اٌَِصْ  َٙو  ؤَو ُ

 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan 

harta sesama kalian dengan cara yang batil.”
1356

 

 

 

                                                 
1354

 QS. Al-A‟raf : 157. 
1355

 Shahih Fiqhis Sunnah. 
1356

 QS. An-Nisa‟ : 29. 
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MAKANAN YANG DIHARAMKAN 

MENURUT SYARI’AT ISLAM 
 

 

Makanan yang diharamkan menurut Syari‟at Islam terbagi menjadi 

tiga, yaitu : 

 

A. Makanan yang Diharamkan Berdasarkan Al-Qur‟an 

Beberapa jenis makanan yang diharamkan dalam Al-Qur‟an, antara 

lain : 

 

1. Bangkai   

Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar‟i. 

Sehingga yang termasuk bangkai adalah; hewan yang mati tercekik, hewan 

yang mati karena terpukul dengan tongkat atau yang lainnya, hewan yang 

mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, hewan yang mati karena ditanduk 

hewan yang lainnya, hewan yang mati karena diterkam hewan yang buas, 

serta bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Allah q firman; 

 

ْذ  َِو طِّيِ ٌِ َوْيطِ  ُه  ًَ ِ٘ ب ؤُه َِو َٚو ِعْ ِط  ْٕ ِر ٌْ ُُه ا ٌَوْح َٚو َُه  اٌَس َٚو ْيزَوخُه  َّو ٌْ ُُه ا ْيىُه ٍَو ِٗ  ااَِ  َو  ِث

زِّيِ َوخُه  زَوطَو ُّه ٌْ ا َٚو حُه  شَو ْٛ لُه ْٛ َّو ٌْ ا َٚو خُه  مَو
ِٕ ْٕرَو ُّه ٌْ ا ب َٚو َِو ًَو اٌَؽجُهعُه ِبََل  ب ؤَووَو َِو َٚو خُه  إٌَِغْيحَو َٚو

ٍَوٝ ِثحَو  َو ب شُه َِو َٚو  ُْ َوْيزُه ُْ ِفْؽكٌم شَو ٌِىُه َِ شَو ا ِثبْْلَوْظَلَو ْٛ ُّه ْْ رَوْؽزَوْمِؽ ؤَو َٚو ِت   إٌُّصُه

“Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 

hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang tercekik, yang 

terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam hewan yang buas, kecuali 

yang sempat kalian sembelih. (Diharamkan pula bagi kalian) yang 

disembelih untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, 

(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.”
1357

 

 

Dan dalil bahwa bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup 

termasuk bangkai adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Waqid y ia 

berkata, Nabi a bersabda; 

ْيزَوخٌم  َِو يَو  ِٙ َيخٌم فَو يَو  َو
ِ٘ َٚو ِخ  َّو ْي ِٙ جَو ٌْ َٓو ا ِِ ب لُهِغعَو   َِو

“Sesuatu yang dipotong dari hewan yang masih hidup, maka itu adalah 

bangkai.”
1358

 

                                                 
1357

 QS. Al-Maidah : 3. 
1358

 HR. Abu Dawud : 2858, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 3216. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 5652. 
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Adapun hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang 

ditanduk, dan diterkam hewan buas, yang masih dalam keadaan hidup dan 

masih sempat disembelih secara syar‟i, maka ia adalah halal. Dan tanda-

tanda hewan tersebut masih dalam keadaan hidup adalah masih bergerak 

dan memancarkan darah segar yang deras ketika disembelih. 

 

2. Darah yang mengalir  

Allah q berfirman;  

 

 ًْ ُٗه ِبََل لُه ُّه ٍُب  َوْغعَو ٍَوٝ عَوبِ  ب  َو ًِ َط حَو ُِه ٌَوَي  ِ يَو ِب ب ؤُٚه َِو َْو َلَو ؤَوِجسُه ِفْي  ْٛ ْْ  َوىُه ؤَو
ُٗه  ِةَٔ ِعْ طٍب فَو ْٕ َُو ِذ ٌَوْح  ْٚ ً ب ؤَو ْٛ ْؽفُه َِو ب  ًِ ْٚ زَو ْيزَوًخ ؤَو ِضْجػٌم َِو

 

“Katakanlah, “Tidak aku dapatkan di dalam apa yang diwahyukan 

kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang ingin 

memakannya, kecuali; bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena 

semua itu kotor.”
1359

  
 

Darah yang mengalir yang dimaksud adalah darah yang mengalir dari 

binatang darat ketika disembelih. Berkata Syaikh Syaikh „Abdurrahman bin 

Nashir As-Sa‟di 5; 

 

ُٗه  ِةَٔ ب، فَو َٙو بِر وَو سَو شَو ْٕ ِخ ِ  ِثْيحَو َٓو اٌصَو ِِ طُه  َُه اٌَصِي  َوْرطُه َٛو اٌَس ُ٘ه َٚو ً ب  ْٛ ْؽفُه َِو ب  ًِ زَو
ضَو  ايَو اٌَضطَو ِْ ظَو سَو جَو ٌْ َٓو ا

ِِ طَو  طَو ا ذَو ِةشَو ، فَو ِْ سَو جَو ٌْ ُٗه ِفي ا بؼُه ُط اْ ِزجَو َُه اٌَِصْي  َوضُه اٌَس
 ُِ ٍَْح ٝ ِفي اٌ ََو اٌَِصْي  َوْجمَو َْ اٌَس ، ؤَو ٍَْفظُه ا اٌ صَو َ٘و ٌَم  ْٛ ُٙه ْف َِو َٚو  ، ُِ ٍَْح ًِ اٌ ِثإَوْو

طٌم 
ِ٘ يٌم عَوب ُٗه  َو َو َ ِق ثَوْعسَو اٌَصْثِح، ؤَٔو ْٚ طُه اٌعُه  .َٚو

 

“Darah yang mengalir yaitu darah yang keluar dari hewan sembelihan pada 

waktu disembelih. Ia adalah darah jika tertahan di dalam tubuh, maka ia 

membahayakan. Jika ia keluar, maka hilang pula bahaya memakan 

dagingnya. Pengertian dari lafazh ini bahwa darah yang tersisa di dalam 

daging dan urat-urat setelah penyembelihan adalah halal dan suci.”
1360

 

 

 

 

 

                                                 
1359

 QS. Al-An‟aam :145. 
1360

 Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. 
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Berkata Ibnu „Abbas dan Sa‟id bin Jubair c; 

“Diceritakan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu apabila seorang di antara 

meraka lapar, maka diambilah sebilah alat tajam yang terbuat dari tulang 

atau sejenisnya, kemudian digunakan untuk memotong unta atau hewan 

jenis apa saja, lalu darah yang keluar dikumpulkan dan dibuat makanan atau 

minuman. Oleh karena itulah Allah q mengharamkan darah pada umat 

ini.”
1361

 

 

3. Babi 

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama‟ tentang najis dan 

haramnya daging babi, baik; lemaknya, kulitnya, dan seluruh anggota 

badannya.
1362

 Sebagaimana firman Allah q; 

 

ْذ  َِو طِّيِ ِعْ طِ  ُه ْٕ ِر ٌْ ُُه ا ٌَوْح َٚو َُه  اٌَس َٚو ْيزَوخُه  َّو ٌْ ُُه ا ْيىُه ٍَو   َو

 

“Diharamkan bagi kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi.”
1363

 

 

4. Hewan yang disembelih dengan tidak menyebut Nama Allah q 

Sebagaimana firman Allah q; 

َلَو  ٌَوِفْؽكٌم َٚو ُٗه  ِبَٔ َٚو  ِٗ ْي ٍَو ُُه اَاِ  َو ِط اْؼ ُْ  ُهْصوَو ٌَو ب  َّ ِِ ا  ْٛ ٍُه رَوْإوُه
“Dan janganlah kalian memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama 

Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu 

adalah suatu kefasikan.”
1364

  

 

5. Hewan yang disembelih untuk selain Allah 

Sembelihan yang diperuntukan kepada selain Allah q, baik itu untuk; 

untuk patung, batu, laut, penghuni kubur, dan yang semisalnya, maka 

sembelihan tersebut hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah q; 

 

 ًْ ُٗه ِبََل لُه ُّه ٍُب  َوْغعَو ٍَوٝ عَوبِ  ب  َو ًِ َط حَو ُِه ٌَوَي  ِ يَو ِب ب ؤُٚه َِو َْو َلَو ؤَوِجسُه ِفْي  ْٛ ْْ  َوىُه ؤَو
ُٗه  ِةَٔ ِعْ طٍب فَو ْٕ َُو ِذ ٌَوْح  ْٚ ً ب ؤَو ْٛ ْؽفُه َِو ب  ًِ ْٚ زَو ْيزَوًخ ؤَو ٌِ َوْيِط اَاِ َِو  ًَ ِ٘ ْٚ ِفْؽًمب ؤُه ِضْجػٌم ؤَو

 ِٗ ِث
                                                 

1361
 Tafsirul Qur-anil Azhim, 3/23-24. 

1362
 Bidayatul Mujtahid, 1/342. 

1363
 QS. Al-Maidah : 3. 

1364
 QS. Al-An‟aam : 145. 
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“Katakanlah, “Tiadalah aku dapatkan di dalam apa yang diwahyukan 

kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang  ingin 

memakannya, kecuali; bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena 

sesungguhnya semua itu kotor, dan hewan yang disembelih atas nama 

selain Allah.”
1365

 

 

B. Makanan yang Diharamkan Berdasarkan As-Sunnah 

Beberapa jenis makanan yang diharamkan dalam As-Sunnah, antara 

lain : 

 

1. Hewan yang memiliki taring untuk memangsa 

Setiap hewan yang memiliki taring untuk memangsa, maka ia haram 

untuk dimakan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟ (Hanafiyah, Syafi‟iyah, 

dan Hanabilah). Misalnya; singa, srigala, harimau, macan, anjing, kucing, 

dan yang sejenisnya, Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, Nabi a bersabda; 

 

 

ٌَم  ا طَو ُٗه  َو ٍَو إَووَو بِا فَو جَو
َٓو اٌؽِّيِ ِِ َٔوبةٍب  ًُ ِشْي   وُه

 

“Setiap hewan yang buas yang bertaring, maka memakannya adalah 

haram.”
1366

 

 

2. Burung yang bercakar (burung pemangsa) 

Jumhur ulama‟ –kecuali Malikiyah- berpendapat bahwa setiap burung 

yang bercakar, yang cakarnya digunakan untuk memangsa, maka haram 

untuk dimakan Diriwayatkan dari Ibnu Abbas p, ia berkata; 

 

بِا  َٓو اٌِؽجَو ِِ َٔوبةٍب  ِ ِشْي  ًِّي ْٓ وُه َُو  َو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو
يُه اَاِ ْٛ ؼُه ٝ ضَو َٙو َٔو

َٓو اٌغَْيطِ  ِِ ٍَوتٍب  ْر ِِ ِ ِشْي  ًِّي ْٓ وُه  .َٚو َو

 

“Rasulullah a melarang (memakan) setiap hewan yang buas yang bertaring. 

Dan (melarang memakan) setiap burung yang mempunyai kaki 
penerkam.”

1367 
 

 

                                                 
1365

 QS. Al-An‟aam : 145. 
1366

 HR. Muslim Juz 3 : 1933. 
1367

 HR. Muslim Juz 3 : 1934. 
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Adapun ayam, merpati, burung-burung kecil, dan burung yang tidak 

memangsa dengan cakarnya, maka tidaklah disebut burung bercakar, 

menurut bahasa. Karena cakarnya hanya digunakan untuk berpegang dan 

mengorek tanah, bukan untuk berburu dan memangsa. Sehingga hukum 

hewan-hewan tersebut adalah halal. 

 

3. Hewan yang diperintahkan syari‟at untuk dibunuh 

Seperti; kalajengking, burung elang, burung gagak, tikus, anjing galak 

(hitam), tokek, cicak, ular, dan sebagainya. Diriwayatkan dari „Aisyah i ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ؤَوحُه  ِحسَو ٌْ ا َٚو اةُه  ٌْ ُهطَو  اَو
َِ
طَو ٌْحَو َٓو ِفي ا ٍْ َٓ فَوبِؼكٌم  ُهْمزَو ُٙه ٍُ اةِّيِ وُه َٚو َٓو اٌَس

ِِ ػٌم  ّْ ذَو
ضُه  ْٛ مُه عَو ٌْ ٍْتُه ا ٌْىَو ا َٚو حُه  ْإضَو فَو ٌْ ا َٚو ةُه  ْمطَو عَو ٌْ ا  .َٚو

 

“Lima hewan yang semuanya jahat, yang boleh dibunuh (meskipun) di 

(tanah) haram, (yaitu); kalajengking, burung elang, burung gagak, tikus, 

dan anjing galak.”
1368

 

 

Diriwayatkan pula dari Ummu Syarik i, ia berkata; 

 

ِظ ُه  َٛو ٌْ ًِ ا ْز طَو ِثمَو َِو َُو ؤَو ٍَ ؼَو َٚو  
ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو يَو اَاِ صَو ْٛ ؼُه َْ ضَو  ؤَو

 

“Bahwa Nabi a memerintahkan supaya membunuh tokek atau cicak.”
1369

 

 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

“Makan daging ular dan kalajengking adalah haram menurut ijma‟ kaum 

muslimin.”
1370

 

 

4. Hewan yang dilarang syari‟at untuk dibunuh 

Seperti; semut, lebah, burung hud-hud, burung shurad (sejenis burung 

pipit), katak, dan sebagainya. Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

اةِّيِ  َٚو َٓو اٌَس ِِ ًِ ؤَوْضثَوعٍب  ْز ْٓ لَو َُو  َو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو
يُه اَاِ ْٛ ؼُه ٝ ضَو َٙو :  َٔو

زُه  اٌُّصطَو َٚو سُه  ُ٘ه ْس ُٙه ٌْ ا َٚو ًُه  إٌَْح َٚو خُه  ٍَو ّْ َٕ  .اٌَو

                                                 
1368

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1732, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 

1198. 
1369

 HR. Bukhari Juz 3 : 3180, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2238. 
1370

 Majmu‟ Fatawa, 11/609. 
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“Rasulullah a melarang membunuh empat macam hewan, (yaitu); semut, 

lebah, burung hud-hud, dan burung shurad.”
1371

 

 

Diriwayatkan pula dari „Abdurrahman bin „Utsman Al-Qurasyi y, ia 

berkata; 

 

ب ِفْي  َٙو ٍُه اٍب  َوْجعَو ْٓ ِ ْفسَو َُو  َو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو إَويَو إٌَِجَي صَو َْ عَوِجْيًجب ؼَو ؤَو
ب َٙو ٍِ ْز ْٓ لَو َُو  َو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو ُٖه إٌَِجُي صَو ب َٙو َٕو ، فَو

اءٍب َٚو  .زَو

 

“Bahwa ada seorang dokter bertanya kepada Nabi a tentang katak yang 

akan dijadikan sebagai obat, maka Nabi a melarang untuk 

membunuhnya.”
1372

  

 

5. Jallalah 

Jallalah adalah hewan yang sebagian besar makanannya adalah benda 

najis. Diriwayatkan oleh Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

ب َٙو ِٔ ب جَو ٌْ ؤَو َٚو ٌَوِخ   َ ٌْجَو ًِ ا ْٓ ؤَوْو َُو  َو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو
يُه اَاِ ْٛ ؼُه ٝ ضَو َٙو  .َٔو

 

“Rasulullah a melarang memakan jallalah dan (meminum) susunya.”
1373

 

 

Apabila hewan jallalah telah dikurung selama tiga hari dan diberi 

makan dengan sesuatu yang bersih (bukan najis) minimal tiga hai atau 

hingga bekas najisnya hilang darinya, maka dagingnya halal untuk dimakan 

dan susunya halal untuk diminum. Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p; 

“Bahwasanya ia mengurung ayam yang biasa makan sesuatu yang najis 

selama tiga hari.”
1374

 

 

Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad 5 bahwa hewan jallalah 

dikurung selam tiga hari, baik itu berupa burung maupun hewan ternak. 

Dalam riwayat lain darinya; ayam dikurung tiga hari, kambing tujuh hari, 

sementara sapi, unta, dan sejenisnya dikurung empat puluh hari.
1375

 

 

                                                 
1371

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 5267 dan Ibnu Majah : 3224. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib Juz 3 : 2990. 
1372

 HR. Nasa‟i Juz 7 : 4355 dan Abu Dawud : 5269, lafazh ini miliknya. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib Juz 3 : 2991. 
1373

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1824, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 3785, dan Ibnu Majah : 

3189. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6875. 
1374

 HR. Ibnu Abi Syaibah : 4660. 
1375

 Al-Bada‟i, 5/40. 
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6. Keledai jinak (piaraan) 

Jumhur ulama‟ berpendapat bahwa keledai jinak hukumny adalah 

haram. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin 

„Abdillah p; 

 

ِط  ُّه ٌْحُه َِ ا ْٛ ْٓ ٌُهحُه طَو  َو ْيجَو ََو ذَو ْٛ ٝ  َو َٙو َٔو َُو  ٍَ ؼَو َٚو  
ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو يَو اَاِ صَو ْٛ ؼُه َْ ضَو ؤَو

 ًِ ْي ٌْرَو َِ ا ْٛ ْْ ِفْي ٌُهحُه ْؤشَو َٚو َيِخ  ٍِ ْ٘  .اْْلَو

 

“Rasulullah a pada perang Khaibar melarang untuk (memakan) daging 

keledai jinak dan beliau memperbolehkan (memakan) daging kuda.”
1376

 

 

Adapun keledai liar, maka hukumnya adalah halal menurut ijma‟ ulama‟. 

 

7. Dhob
1377

 bagi yang merasa jijik 

Dimakruhkan memakan dhob bagi orang yang merasa jijik. Adapun 

bagi orang yang tidak merasa jijik, maka diperbolehkan untuk memakannya. 

Sebagaimana perbuatan Khalid bin Walid y yang menyajikan masakan 

daging dhob kepada Rasulullah a dan beliau hendak mengambilnya dengan 

tangannya, namun salah seorang dari wanita yang hadir ketika itu berkata; 

 

َٛو اٌَضُت  َوب  ُ٘ه ُٗه  ٌَو  َٓ زُه ِْ َس ب لَو َِو َُو  ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو
يَو اَاِ ْٛ ؼُه َْو ضَو ؤَوْذِجْط

بيَو  ِٓ اٌَضتِّيِ فَومَو ُٖه  َو َُو  َوسَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو
يُه اَاِ ْٛ ؼُه فَوعَو ضَو  فَوطَو

يَو اَاِ ْٛ ؼُه ضَو
يَو اَاِ لَوبيَو  ْٛ ؼُه ٌَم اٌَضُت  َوب ضَو ا طَو ْيِس ؤَو َو

ٌِ َٛو ٌْ ُٓه ا ٌِسُه ْث ب ْٓ  ذَو ُْ  َوىُه ٌَو  ْٓ ٌَوِى َٚو َلَو 
يُه اَاِ  ْٛ ؼُه ضَو َٚو ُٗه  زُه ٍْ إَووَو ُٗه فَو ْضرُه سُه فَوبْجزَوطَو

ٌِ ب ُٗه لَوبيَو ذَو بفُه ِْٔي ؤَو َو إَوِجسُه ْي فَو ِِ ْٛ ِثإَوْضِض لَو
ٌَوَي  ْٕ ُهطُه ِب َُو  َو ٍَ ؼَو َٚو  

ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  .صَو

 

“Kabarkanlah kepara Rasulullah a tentang hidangan yang kalian berikan 

kepada beliau.” (Mereka berkata), “Ini adalah Dhob, wahai Rasulullah.” 

Maka Rasulullah a menarik kembali tangannya. Khalid bin Walid y 

bertanya, “Apakah Dhob haram, wahai Rasulullah?” Lalu beliau bersabda, 

“Tidak, hewan ini tidak terdapat di kampung kaumku, aku jijik padanya.” 

Lalu Khalid bin Walid y berkata, “Aku segera memotongnya dan 

memakannya, sedangkan Rasulullah a melihat kepadaku.”
1378

 

                                                 
1376

 HR. Bukhari Juz 5 : 5201 dan Muslim Juz 3 : 1941, lafazh ini miliknya. 
1377

 Dhob adalah hewan sejenis biawak. 
1378

 HR. Bukhari Juz 5 : 5076. 
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Catatan : 

 Apabila ada seorang muslim yang berkunjung kepada saudaranya lalu 
ia disuguhi makanan, maka hendaknya ia memakannya tanpa bertanya 

tentang makanan tersebut. Karena menanyakan tentang makanan 

tersebut termasuk ghuluw (berlebih-lebihan). Ini adalah pendapat 

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Obat bius dan segala hal yang dapat menghilangkan akal boleh 
digunakan ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak (darurat), 

misalnya; ketika digunakan untuk operasi pembedahan. Hal ini 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-„Asqalani 

dan Imam An-Nawawi n.
1379

 

 

 Minuman hasil rendaman suatu jenis bahan, mubah hukumnya selama 
belum mencapai batasan yang membukkan. Misalnya nabidz,

1380
 maka 

diperbolehkan diminum selama belum berbusa atau telah sampai pada 

tiga hari (batasan memabukkan). Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p, ia 

berkata; 

 

ُٗه  ثُه يَوْشطَو ًِ فَو ْي ٍَ يُه اٌ َٚ ُٗه ؤَو ٌَو زَوِجصُه  ْٕ َُو  َو ٍَ ؼَو َٚو  
ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو يُه اَاِ صَو ْٛ ؼُه َْو ضَو ب وَو

 ٜ خُه اْْلًْذطَو ٍَو ْي ٍَ اٌ َٚو ٌْ َوسُه  ا َٚو خُه اٌَِزْي رَوِجْيءُه  ٍَو ْي ٍَ اٌ َٚو هَو 
ٌِ ِٗ شَو ِِ ْٛ ا ؤَوْصجَوحَو  َو ِبشَو

َت  ِٗ فَوّصَو طَو ِث َِو ْٚ ؤَو َُه ؤَو بِز ٌْرَو ُٖه ا ب مَو ْيءٌم ؼَو ْْ ثَوِميَو اَو ِة ّْصِط فَو عَو ٌْ ٌَوٝ ا ٌْ َوسُه ِب ا  .َٚو

 

”Rasulullah a mengendapkan (anggur) pada awal malam, lalu beliau 

meminumnya pada pagi harinya dan malamnya. Kemudian pada 

besoknya dan malam berikutnya. Lalu besoknya  lagi hingga waktu 

‟Ashar. Jika masih tersisa, (maka) pembantunya (yang) meminum 

nabidz tersebut atau beliau memerintahkannya untuk 

menumpahkan(nya).”
1381

 

  

Maksudnya adalah jika ada rasa yang telah berubah tetapi belum 

terlalu, maka beliau memberikannya kepada pembantunya. Namun 

jika perubahannya telah sangat (hingga memabukkan), maka beliau 

memerintahkan untuk membuangnya. 

 

                                                 
1379

 Al-Fath, 10/80 dan Al-Majmu‟, 3/8. 
1380

 Nabidz adalah air dengan rendaman kurma atau kismis atau sejenisnya agar ia menjadi 

manis dan tidak tawar. 
1381

 HR. Muslim Juz 3 : 2004. 
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 Tidak diperbolehkan berobat dengan khamer. Diriwayatkan dari Wail 

Al-Hadhrami, bahwa Thariq bin Suwaid y bertanya kepada Nabi a 

tentang khamer yang dijadikan obat. Maka beliau bersabda; 

 

اءٌم  ُٗه زَو ٌَوِىَٕ َٚو اءٍب  َٚو ٌَوْيػَو ِثسَو ُٗه   .ِبَٔ

 

”Sesungguhnya ia bukanlah obat, tetapi ia adalah penyakit.”
1382

 

 

Diriwayatkan pula dari Ummu Salamah i ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ُْ ْيىُه ٍَو ََو  َو َط ب  َو َّو ُْ ِفْي وُه بءَو ًْ ِافَو ُْ  َوْجعَو ٌَو َْ اَاَو   ِب

 

”Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat (kesembuhan) kalian 

dalam apa yang diharamkan kepada kalian.”
1383

 

 

a. Ada dua bangkai dan dua darah yang halal. Dua bangkai yang halal 

adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua darah yang halal 

adalah hati dan limpa. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu „Umar p ia 

berkata, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ِْ ب َِو زَو َٚو  ِْ ْيزَوزَوب َِو َٕوب  ٌَو ٍَْذ  ِْ . ؤُهِ  ْيزَوزَوب َّو ٌْ ب ا َِ إَو ب : فَو َِ ؤَو َٚو دُه  ْٛ ٌْحُه ا َٚو ازُه  طَو ٌْجَو ب فَو
 ِْ ب َِو ِجسُه : اٌَس ٌْىَو ب بيُه فَو حَو َٚو اٌغِّيِ

 

“Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua 

bangkai itu adalah (bangkai) belalang dan (bangkai) ikan. Sedangkan 

dua darah adalah hati dan limpa.”
1384

 

 

Namun jika terbukti secara medis bangkai ikan tersebut sudah rusak 

dan dapat membahayakan kesehatan –terutama yang sudah lama mati,- 

maka menghindarinya adalah lebih sesuai dengan syari‟at Islam yang 

mengharamkan makanan-makanan yang buruk. 

 

                                                 
1382

 HR. Muslim Juz 3 : 1984. 
1383

 HR. Baihaqi Juz 10 : 19463, dengan sanad yang shahih. 
1384

 HR. Ahmad dan Ibnu Majah : 3314. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1118. 
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 Para ulama‟ bersepakat atas sepakat bolehnya memakan bangkai dan 
sejenisnya dalam kondisi darurat, yaitu seorang yakin jika tidak 

memakannya, maka ia akan meninggal dunia. Allah q berfirman; 

  

َْ اَاَو  ِٗ ِب ْي ٍَو َُو  َو بزٍب فَو َو ِبْص َلَو  َو َٚو ْيطَو ثَوب ٍب  ِٓ اْ غُهَط  َو َّو ٌُم  فَو ِ ْي ضٌم ضَو ْٛ فُه  . َو

 

“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang 

ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka 

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.”
1385

 

 

Para ulama‟ memberikan persyaratan tentang bolehnya memakan 

bangkai dengan dua syarat, yaitu; tidak mendapatkan makanan halal 

yang lainnya  dan kondisinya benar-benar sangat mendesak sekali. 

 

 Tidak diperbolehkan makan bangkai lebih dari kebutuhan. Namun 
diperbolehkan untuk membawa bangkai, sehingga jika dalam kondisi 

darurat lagi boleh untuk memakannya. Ini adalah pendapat Imam 

Malik, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan Asy-Syafi‟iyah. 

 

 Tidak diperbolehkan memakan benda yang mematikan, meskipun 
darurat. Seperti racun, karena hal tersebut sama dengan membunuh 

diri, dan bunuh diri termasuk dosa besar. Ini merupakan ijma‟ ulama‟. 

 

 Sisa darah yang menempel pada daging, tulang, atau leher hewan yang 

telah disembelih secara syar‟i, maka hukumnya adalah halal. Berkata 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

“Pendapat yang benar, bahwa darah yang diharamkan oleh Allah q 

adalah darah yang mengalir. Adapun sisa darah yang menempel pada 

daging, maka tidak ada satu pun dari kalangan ulama‟ yang 

mengharamkannya.”
1386

 

 

 Bighal
1387

 hukumnya adalah haram karena bercampur antara yang 
halal (kuda) dan yang haram (keledai), dan sisi keharamannya lebih 

diprioritaskan. 

 

 Diperbolehkan memakan bekicot selama tidak membahayakan 
kesehatan dan tidak dipandang sebagai hewan yang menjijikkan oleh 

perasaan manusia yang normal. 

                                                 
1385

 QS. Al-Baqarah : 173. 
1386

 Majmu‟ Fatawa, 21/522. 
1387

 Bighal adalah peranakan kuda dan keledai. 
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 Diperbolehkan memakan hewan yang hidup di dua alam (laut dan 
darat), karena tidak ada dalil yang dari Al-Qur‟an dan hadits shahih 

yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam. 

Dan hukum asalnya adalah halal, kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya. Adapun jika dirinci; kepiting hukumnya halal, 

sebagaimana pendapat Atho‟ dan Imam Ahmad n. Kura-kura atau 

penyu juga halal sebagaimana pendapat Abu Hurairah y, Thawus, 

Muhammad bin Ali, Atho‟, Hasan Al-Bashri, dan fuqaha‟ Madinah 

n. Anjing laut juga halal sebagaimana pendapat Imam Malik, 

Syafi‟i, Laits, Sya‟bi, dan Al-Auza‟i n. Adapun katak, maka 

hukumnya adalah haram secara mutlak, karena termasuk hewan yang 

dilarang dibunuh. 

 

 Makanan impor dari negeri kafir terbagi dua menjadi macam : 

 

 Makanan yang tidak membutuhkan sembelihan, seperti; ikan, 

udang, kerang, dan hewan laut lainya, buah-buahan, permen, 

dan sebagainya, maka hukumnya adalah halal menurut ijma‟ 

para ulama‟. 

 

 Makanan yang membutuhkan sembelihan, seperti; sapi, 

kambing, ayam, dan sebagainya, maka hal ini dirinci sebagai 

berikut : 

 

 Apabila dari negeri kafir bukan ahli kitab (yahudi atau 

nasrani) seperti; cina, rusia, dan semisalnya, maka makanan 

tersebut tidak halal dimakan. Kecuali apabila yakin 

sembelihan tersebut memenuhi kriteria Islam, maka 

hukumnya boleh. Misalnya; jika penyembelih hewan tersebut 

adalah teman muslim yang ada disana. 

 

 Adapun jika dari negeri kafir ahli kitab, seperti australia, 

vatikan, dan semisalnya, maka halal dimakan jika terpenuhi 

dua syarat, yaitu; tidak diketahui menyebut nama selain Allah 

dan secara zhahir disembelih secara syar‟i. 
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 Diharamkan makan dan minum pada bejana emas dan perak atau pada 
bejana yang dilapisi dengan emas dan perak. Hal ini berdasarkan 

hadits yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ب  َّو ِٙ بِف ا ِفْي ِصحَو ْٛ ٍُه َلَو رَوْإوُه َٚو ِفَضِخ  ٌْ ا َٚو ِت  َ٘و ِخ اٌَص ِٔيَو ا ِفْي آ ْٛ ثُه َلَو رَوْشطَو
يَوب ْٔ ُْ ِفي اٌُس ُٙه ٌَو ب  َٙو ِةَٔ .فَو

 
“Janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan 

perak dan jangan pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari 

keduanya. Karena barang-barang tersebut adalah untuk mereka 

(orang-orang kafir) ketika di dunia.”
1388

 

 

 

Daftar Hewan Beserta Hukumnya Menurut Syari’at Islam 

 

A. Hewan yang halal untuk dimakan 
NO NAMA HEWAN KETERANGAN 

1 Angsa  

2 Ayam Pernah dikonsumsi Nabi a 

3 Bebek  

4 Belalang 
Dimakan oleh Nabi a  dan para sahabat o, 

bangkainya pun halal 

5 Biawak  

6 Burung Beo  

7 Burung Bul-bul  

8 Burung Hubara  

9 Burung Hummarah  

10 Burung Ibis  

11 Burung Kirwan  

12 Burung Malik Hazin 
Disebut hazin (sedih) karena kalau minum terlihat 

sedih 

13 Burung Merak  

14 Burung Merpati  

15 Burung Pipit  

16 Burung Qubbarah  

17 Burung Sumana  

18 Burung Tekukur  

19 Burung Unta  

20 Dhob Nabi a tidak mengingkari orang yang memakannya 

                                                 
1388

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5310 dan Muslim Juz 3 : 2067, lafazh ini 

miliknya. 
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21 Hyena Termasuk hewan buruan 

22 Ikan Halal meskipun bangkai 

23 Itik  

24 Jerapah 
Imam Ahmad 5 pernah ditanya dan beliau 

membolehkannya 

25 Jerboa  

26 Kambing Termasuk hewan ternak 

27 Kambing Hitam  

28 Kanguru  

29 Kelinci Nabi a pernah menerima daging sembelihan kelinci 

30 
Kelinci 

Bukit Batu 
 

31 Kijang  

32 Kijang Putih  

33 Kuda Dimakan oleh Nabi a dan para sahabat o 

34 Merpati Liar  

35 Pinguin  

36 Rusa  

37 Sapi Termasuk hewan ternak yang disebut dalam Al-Qur‟an 

38 Tupai  

39 Unta Termasuk hewan ternak yang disebut dalam Al-Qur‟an 

 

 

B. Hewan yang haram untuk dimakan 
NO NAMA HEWAN KETERANGAN 

1 Anjing Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

2 Anjing hutan Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

3 Babi Berdasarkan Al-Qur‟an, hadits, dan ijma‟ 

4 Beruang Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

5 Bighal 
Karena peranakan antara halal (kuda) dan haram 

(keledai) 

6 Buaya 
Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

dan memakan serangga dan katak 

7 Bunglon Termasuk hewan khabaits 

8 Burung Alap-alap Pemakan bangkai dan kotoran 

9 Burung Bangau Pemangsa kotoran 

10 Burung Bughots Termasuk hewan khabaits 

11 Burung Elang Termasuk burung berkuku tajam 

12 Burung gagak Nabi a menyuruh membunuhnya 

13 Burung Hantu Termasuk hewan khabaits 

14 Burung Hering Termasuk hewan khabaits 

15 Burung Hud-hud Nabi a melarang membunuhnya 

16 Burung Nazar 
Burung buas pemangsa dengan mengoyak 

memangsanya 

17 Burung Rajawali Termasuk burung berkuku tajam 

18 Burung Shurad Nabi a melarang membunuhnya 

19 Cacing Termasuk hewan khabaits 
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20 Cheetah Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

21 Cicak Para ulama‟ bersepakat haramnya 

22 Elang Termasuk burung berkuku tajam 

23 Gajah Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

24 Garangan Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

25 Garuda Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

26 Hama Termasuk hewan khabaits 

27 Harimau Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

28 Jakal Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

29 Kadal Termasuk hewan khabaits 

30 Kalajengking Para ulama‟ bersepakat haramnya 

31 Katak Nabi a melarang membunuhnya 

32 Keledai jinak Nabi a melarangnya 

33 Kelelawar 
Imam Ahmad 5 berkata, “Memang siapa yang 

mau  memakannya?” 

34 Kera 

Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring. 

Ibnu Abdil Barr 5 menukil ijma‟ tentang 

haramnya 

35 Kucing Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

36 Kumbang kotor Termasuk hewan khabaits 

37 Kumbang pohon Termasuk hewan khabaits 

38 Kuskus 
Termasuk hewan khabaits, hewan yang paling bau 

kentutnya 

39 Kutu Termasuk hewan khabaits  

40 Laba-laba Termasuk hewan khabaits 

41 Lalat Termasuk hewan khabaits 

42 Landak Dihukumi seperti tikus 

43 Lebah Nabi a melarang membunuhnya 

44 Macan Tutul Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

45 Monyet Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

46 Musang 
Termasuk hewan khabaits dan serupa dengan 

tikus 

47 Nyamuk Termasuk kelompok serangga yang khabaits 

48 Rajawali Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

49 Rayap Termasuk kelompok serangga 

50 Rubah Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

51 Semut Nabi a melarang membunuhnya 

52 Serangga Termasuk hewan khabaits 

53 Serigala Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

54 Singa Termasuk hewan yang buas yang memiliki taring 

55 Tikus Nabi a menyuruh membunuhnya 

56 Tikus got Termasuk hewan khabaits 

57 Tokek 
Hewan yang diperintahkan syari‟at untuk 

membunuhnya 

58 Ular 
Nabi a menyuruh membunuh dan para sahabat 

o bersepakat haramnya 

59 Warol/Biawak Naga Pemangsa ular dan termasuk khabaits 
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QURBAN 
 

 

Para ulama‟ telah bersepakat tentang disyari‟atkannya ibadah qurban 

di dalam Islam.
1389

 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5 

mendefinisikan qurban; 

 

ِعْيِس :  اَوْْلُهْ ِحَيخُه  ٌْ ِت ا جَو ٝ ِثؽَو َُه ِ ْيِس اْْلَوْ حَو َِ ؤَو َب ب عَو ْٔ ِخ اْْلَو َّو ْي ِٙ ْٓ ثَو ِِ ب  َوْصثَوحُه  َِو
 ًَ جَو َٚو َع  ٌَوٝ اَاِ  َو  .رَوْمِطًثب ِب

 

“Qurban adalah apa yang disembelih dari hewan ternak (pada) Hari Raya 

„Idul Adh-ha (dan hari Tasyriq) untuk (menyemarakkan) Hari Raya 

(tersebut) dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah r.”
1390

 

 

Dan hewan ternak yang dimaksud adalah; unta, sapi, dan 

kambing/domba kibasy. Allah q menggabungkan antara shalat dan qurban 

dalam firman-Nya; 

 

 ِ ًِّي طْ  فَوّصَو ْٔحَو ا َٚو ثِّيِهَو  طَو
ٌِ. 

 

“Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berqurbanlah.”
1391

  

 

Allah q mengkhususkan penyebutan dua ibadah yang agung ini; yaitu 

shalat dan qurban, karena keduanya termasuk ibadah yang utama dan 

merupakan sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah q. Berkata Syaikh 

„Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di 5; 

 

 ًِ ؤَوْج َٚو اِد  بزَو ِعجَو ٌْ ًِ ا ْٓ ؤَوْفضَو ِِ ب  َّو ُٙه ْوِط، ِْلَؤَ ِٓ ِثبٌصِّيِ رَوْي بزَو ِعجَو ٌْ ِٓ ا برَوْي َ٘و َّص  ذَو
ْطثَوبِد  مُه ٌْ  .ا

“Mengkhususkan penyebutan dua ibadah ini, karena keduanya termasuk 

ibadah yang utama dan merupakan sebab untuk mendekatkan diri (kepada 

Allah q)).”
1392

 

 

 

                                                 
1389

 Al-Mughni, 13/360. 
1390

 Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah. 
1391

 QS. Al-Kautsar : 2. 
1392

 Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. 
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Hukum Qurban 

Jumhur ulama‟ berpendapat bahwa qurban hukumnya adalah Sunnah 

Muakkadah dalam rangka mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi a. Ini 

adalah pendapat Madzhab Malik, Syafi‟i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Al-

Muzani, Ibnul Mundzir, Dawud, Ibnu Hazm n, dan selainnya. Di antara 

dalil mereka adalah hadits „Abdullah bin „Umar p ia berkata; 

 

ي حِّيِ َٓو  ُهضَو ْي ِٕ ْشطَو ِؼ َٕوِخ  َو ِسْ  َّو ٌْ َُو ِثب ٍَ ؼَو َٚو  
ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو ََو إٌَِجُي صَو ب  .ؤَولَو

 

“Nabi a tinggal di Madinah selama sepuluh tahun, beliau selalu 

berqurban.”
1393

 

 

Dan hadits dari Abu Hurairah y ia berkata, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

َٔوب  َ ّصَو ُِه  َٓ ثَو ، فَو َو  َوْمطَو حِّيِ ُْ  ُهضَو ٌَو َٚو خٌم  عَو ُٗه ؼَو ٌَو َْو  ب ْٓ وَو  .َِو

 

“Barangsiapa memiliki kemampuan (harta) dan tidak berqurban, maka 

janganlah ia mendekati tempat shalat kami.”
1394

 

 

Adapun dalil yang memalingkannya dari hukum wajib, di antaranya 

adalah atsar dari Abu Sarihah y, ia berkata; 

 

َٔوب َلَو  ب ب وَو َّو ُٙه ْٕ ٌَوٝ  َو ب َٝو اَاُه رَوعَو  ِ طَو ضَو َّو َٚو ُه ؤَوْ ذُه ؤَوثَوب ثَوْىطٍب  ْٚ ضَو ْوذُه ؤَوثَوب ثَوْىطٍب ؤَو ؤَوْزضَو
 ِْ ب َحيَو  . ُهضَو

 

“Aku bertemu Abu Bakar atau aku melihat Abu Bakar dan „Umar p, 

mereka berdua tidak berqurban.”
1395

  

 

Dan perkataan Abu Mas‟ud Al-Anshari y; 

“Sesungguhnya aku tidak berqurban, padahal aku adalah orang yang 

berkelapangan, kerena aku khawatir tetanggaku berpendapat bahwa hal itu 

wajib atasku.”
1396

 

                                                 
1393

 HR. Ahmad dan Tirmidzi Juz 4 : 1507, dengan sanad yang hasan. 
1394

 HR. Ibnu Majah : 3123. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 6490. 
1395

 HR. Baihaqi Juz 9 : 18813 dan „Abdurrazaq : 8139. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1139. 
1396

 HR. Baihaqi Juz 9 : 18817 dan „Abdurrazaq : 8149. 
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Hal-hal yang Dimakruhkan Bagi Orang yang Hendak Berqurban 

Bagi seorang yang akan berqurban jika telah masuk tanggal 1 

Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Hal ini 

berdasarkan hadits dari Ummu Salamah i, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 ِٖ ِط عَو ْٓ اَو ِِ َػ  َّو يَو فَو َو  َو
حِّيِ ْْ  ُهضَو ُْ ؤَو وُه سُه ازَو ؤَو َو ؤَوضَو َٚو ْشطُه  عَو ٌْ ٍَوِذ ا ذَو ا زَو ِبشَو

ْيًئب ِٖ اَو ِط ثَوشَو  .َٚو

 

”Jika telah masuk sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah) dan salah 

seorang di antara kalian hendak menyembelih hewan qurban, maka 

hendaklah ia tidak memotong rambut dan kulitnya sedikit pun.”
1397

 

 

Dalam lafadz lain : 

 

يَو 
حِّيِ َزٝ  َوضُه ْيًئب  َو ِٖ اَو بِض ْٓ ؤَوْ فَو ِِ َلَو  َٚو  ِٖ ِط عَو ْٓ اَو ِِ  َْ صَو  .فَو َو  َوْإذُه

 

“Maka janganlah ia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun hingga ia 

berqurban.”
1398

 

 

Larangan dalam hadits ini menunjukkan makruh bukan haram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1397

 HR. Muslim Juz 3 : 1977. 
1398

 HR. Muslim Juz 3 : 1977. 



  

642

Syarat-syarat Berqurban 

Syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi seorang yang akan berqurban, 

antara lain : 

 

1. Hewan qurban berupa; unta, sapi, atau kambing 

Berdasarkan firman Allah q; 

 

 ِ ًِّي ٌِىُه ْٓ  َٚو ِِ  ُْ ُٙه لَو ظَو ب ضَو َِو ٍَوٝ    َو
َُو اَاِ ٚا اْؼ ْصوُهطُه يَو

ٌِ ًىب  ْٕؽَو َِو َٕوب  ٍْ عَو خٍب جَو َِ ِخ  ؤُه َّو ْي ِٙ ثَو
طِ  ثَوشِّيِ َٚو ا  ْٛ ُّه ٍِ ُٗه ؤَوْؼ ٍَو اِ سٌم فَو َٚو ٌٗم  ٌَو ُْ ِب ىُه ُٙه ٌَو ِة َِ فَو ب عَو ْٔ َٓو  اْْلَو ْرِجِزْي ُّه ٌْ  .ا

 

”Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari‟atkan penyembelihan (qurban), 

supaya mereka menyebut Nama Allah terhadap hewan ternak yang telah 

direzkikan Allah kepada mereka. Sesembahan kalian ialah Sesembahan 

Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kalian kepada-Nya. Dan 

berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada 

Allah q).”
1399

 

 

Adapun yang dimaksud dengan Bahimatul An‟am (hewan ternak) 

adalah; unta, sapi, dan kambing. Pengertian inilah yang umum dikenal di 

kalangan orang-orang arab. Demikian pula penjelasan dari Hasan Al-Bashri, 

Qatadah, dan yang lainnya n. 

 

2. Usia hewan qurban telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh 

Syari‟at 

Dari Jabir y ia berkata, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ِْ َٓو اٌَضْإ ِِ ًخ  صَو َو ا جَو ْٛ زَوْصثَوحُه ُْ فَو ْيىُه ٍَو طَو  َو ْْ رَوْعؽُه ِؽًَٕخ ِبََل ؤَو ُِه ا ِبََل  ْٛ  .َلَو رَوْصثَوحُه

 

“Janganlah kalian menyembelih qurban kecuali berupa Musinnah. Namun 

jika kalian kesulitan mendapatkannya, maka sembelihlah domba yang 

jadz‟ah.”
1400

 

 

 

 

                                                 
1399

 QS. Al-Hajj : 34. 
1400

 HR. Muslim Juz 3 : 1963. 
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Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5; 

 

ِؽَٕخُه  ُّه ٌْ ا ٌِهَو :  َٚو َْو شَو ْٚ ب زُه َِو خُه  صَو َو ٌْجَو ا َٚو ب،  َٙو لَو ْٛ ب فَو َّو خُه فَو يَو ِٕ ضَ ًِ . اٌَو ِث َٓو اْاِ ِِ ْي  ِٕ بٌضَ  فَو
طِ :  مَو جَو ٌْ َٓو ا ِِ ي  ِٕ اٌضَ َٚو  ، َٓو ْي ِٕ ػُه ِؼ ّْ ُٗه ذَو ٌَو  َُ ب رَو ِْ :  َِو َٕوزَوب ُٗه ؼَو ٌَو  َُ ب رَو ْي . َِو ِٕ اٌضَ َٚو

اُه  صَو ٌْجَو ا َٚو َٕوخٌم،  ُٗه ؼَو ٌَو  َُ ب رَو َِو  ُِ َٕو ٌْ َو َٓو ا
َٕوخٍب :  ِِ ِّْٔص ُه ؼَو ُٗه  ٌَو  َُ ب رَو  َِو

 

”(Yang dimaksud dengan) musinnah adalah hewan yang telah mencapai 

usia tsaniyah atau lebih tua dari itu. Dan jad‟ah adalah usia yang kurang 

dari tsaniyah tersebut. Usia tsaniyah untuk : 

 Unta adalah telah genap berusia lima tahun 

 Sapi adalah telah genap berusia dua tahun 

 Kambing adalah telah genap berusia satu tahun 

(Adapun) usia jaz‟ah untuk domba (kibasy) adalah : 

 Domba kibasy telah genap berusia setengah tahun (6 bulan)”
1401

 

 

Tidak sah berqurban dengan hewan ternak yang belum memasuki usia di 

atas. 

 

3. Hewan qurban tidak memiliki cacat yang dapat menghalangi 

keabsahannya 

Cacat pada hewan qurban terbagi menjadi tiga, antara lain : 

 

A. Cacat yang dapat menghalangi keabsahannya sebagai hewan qurban 

Cacat yang dapat menghalangi keabsahan qurban adalah : 

 

 Buta 

Meskipun hanya salah satu matanya  saja, baik itu disebabkan karena 

tidak memiliki bola mata, bola mata menonjol keluar seperti kancing baju, 

atau karena bagian mata yang hitam berubah warna menjadi putih yang 

sangat jelas menunjukkan kebutaan. 

 

 

 

 

                                                 
1401

 Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah. 
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 Sakit 

Yaitu sakit yang gejalanya sangat terlihat pada hewan tersebut, seperti 

demam yang menyebabkan hewan tersebut tidak bisa jalan meninggalkan 

tempat penggembalaannya dan menyebabkan hewan tersebut loyo. 

Demikian juga penyakit kudis yang parah, sehingga bisa merusak kelezatan 

daging atau mempengaruhi kesehatannya. Begitu pula luka yang dalam 

sehingga mempengaruhi kesehatan tubuh yang lain.  

 

 Pincang 

Yaitu pincang yang dapat menghalangi hewan tersebut untuk berjalan 

seiring dengan hewan lain yang sehat. 

 

 Kurus 

Kurus sehingga tulangnya tidak bersum-sum. 

 

Keempat hal di atas berdasarkan hadits dari Al-Barra‟ bin ‟Azib y, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ب َوب ظُه ِفي اٌَضحَو ْٛ ُٓه :  ؤَوْضثَوعٌم َلَو رَوجُه يِّيِ جَو ٌْ خُه ا ِطْ ضَو َّو ٌْ ا َٚو ب،  َ٘و ضُه َٛو ُٓه  َو يِّيِ جَو ٌْ اءُه ا ضَو ْٛ عَو ٌْ اَو
عُه  ٍْ ُٓه  َو يِّيِ جَو ٌْ بءُه ا ْطجَو عَو ٌْ ا َٚو ب،  َٙو طَو ُه بَِو ِميَ٘و ْٕ حُه اٌَِزْي َلَو رُه ٌْىَوِؽْيطَو ا َٚو  . 

 

”Empat jenis hewan yang tidak boleh dijadikan qurban; hewan yang jelas 

kebutaannya, hewan yang jelas sakitnya, hewan yang jelas pincangnya, dan 

hewan yang kurus yang sehingga tidak bersumsum.”
1402

  

 

Qurban tidak sah jika hewan qurban memiliki empat cacat di atas, 

demikian pula cacat lain yang mirip dengan keempat cacat di atas atau yang 

lebih parah dari cacat di atas tersebut. Di antara cacat lain yang juga tidak 

sah untuk berqurban adalah : 

 

 Kedua belah matanya buta. 

 Hewan yang pencernaanya tidak sehat, sehingga kotorannya encer. 

Hewan ini baru boleh digunakan untuk berqurban jika penyakitnya telah 

sembuh. 

                                                 
1402

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1497, Abu Dawud : 2802, dan Ibnu Majah : 3144. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1148. 
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 Hewan yang sulit malahirkan. Hewan ini baru diperkenankan untuk 

dijadikan hewan qurban setelah proses melahirkan selesai. 

 Hewan yang tertimpa sesuatu yang bisa menyebabkan kematian seperti 

tercekik atau jatuh dari atas. Hewan ini baru bisa digunakan sebagai 

hewan qurban setelah bisa selamat dari bahaya kematian yang 

mengancamnya.  

 Hewan yang lumpuh karena cacat 

 Hewan yang salah satu kaki depan atau kaki belakangnya terputus. 

 

Adapun cacat yang ringan pada hewan qurban, maka hal ini 

dimaafkan. Berkata Imam Al-Khaththabi 5; 

“Di dalam hadits di atas (tentang empat cacat yang tidak boleh pada hewan 

qurban) terdapat keterangan bahwa cacat dan aib yang ringan pada hewan 

qurban, maka dimaafkan. Karena Nabi a bersabda, “Yang jelas butanya, 

yang jelas sakitnya ...,” maka cacat sedikit yang tidak jelas, dimaafkan.”
1403

 

 

B. Cacat yang dapat menjadikan makruhnya sebagai hewan qurban 

Cacat pada hewan yang dapat menjadikan makruhnya sebagai hewan 

qurban adalah : 

 

 Robek telinganya. 

 Terpotong separuh telinganya atau tanduknya. 

 Daun telinganya lubang. 

 Telinganya terpotong hingga tampak lubang telinganya. 

 Sama sekali tidak memiliki tanduk. 

 Telah hilang kemampuan melihatnya, meskipun kondisi mata dalamnya 

utuh. 

 Loyo sehingga tidak dapat berjalan seiring dengan kelompoknya, atau 

hewan yang loyo yang hanya mampu berjalan di belakang 

rombongannya. 

 Kurang dari separuh bagian pantatnya dipotong. Namun jika sejak lahir 

tidak memiliki pantat sama sekali, maka tidak dimakruhkan. Adapun 

jika pantat yang dipotong lebih dari separuh, maka Jumhur ulama‟ 

berpendapat bahwa hewan tersebut tidak sah. 

 Kemaluannya dipotong. 

 Sebagian giginya tanggal, misalnya gigi seri, atau gigi taringnya. 

Adapun jika sejak lahir hewan tersebut tidak memiliki gigi, maka tidak 

dimakruhkan. 

                                                 
1403

 Mu‟alimus Sunan, 4/106. 
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 Puting susunya dipotong. Jika puting susunya itu tidak ada sejak lahir, 

maka tidak dimakruhkan, meskipun air susunya tidak bisa mengalir, 

asalkan kantong susunya tidak rusak. 

 

C. Cacat yang tidak mempengaruhi kesempurnaan qurban 

Cacat yang tidak mempengaruhi kesempurnaan qurban yaitu suatu 

cacat yang tidak didukung dengan hadits shahih yang melarangnya. 

Misalnya adalah : 

 

 Tidak memiliki gigi (al-hatma‟),  

 Terpotong ekornya (al-batra‟),  

 Terpotong hidungnya (al-jad‟a‟),  

 Dikebiri, dan semisalnya. 

 

4. Hewan qurban merupakan milik orang yang akan berqurban 

Hewan qurban haruslah merupakan milik orang yang akan berqurban 

atau milik orang lain namun telah sah secara syari‟at atau telah mendapat 

izin dari pemiliknya. Oleh karena itu tidak sah berqurban dengan hewan 

yang bukan hak milik, seperti; hewan rampasan, curian, dan sebagainya. 

Karena tidak sah mendekatkan diri kepada Allah q dengan perbuatan 

maksiat kepada-Nya.  

 

5. Hewan qurban tidak berkaitan dengan hak orang lain 

Hewan qurban tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain. 

Sehingga tidak sah berqurban dengan hewan yang digunakan sebagai 

jaminan hutang. 

 

6. Penyembelihan hewan qurban dilakukan pada waktu yang ditentukan 

Syari‟at  

Penyembelihan hewan qurban dilakukan setelah Shalat ‟Idul Adh-ha 

(tanggal 10 Dzulhijjah) –tidak disyaratkan harus setelah imam berqurban- 

hingga tenggelam matahari pada hari Tasyriq terakhir (tanggal 13 

Dzulhijjah). Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat, maka ia harus 

menyembelih hewan qurban lain sebagai penggantinya. Hal ini berdasarkan 

hadits dari Jundab bin Sufyan y, ia berkata; 
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ِٛي اَاِ  ؼُه عَو ضَو َِو  ٝ ْسدُه اْْلَوْ حَو ِٙ َُو اَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو ٝ صَو ب لَوضَو َّ ٍَو فَو
بيَو  ْذ، فَومَو ِثحَو ْس شُه ٍُب لَو َٕو ٌَوٝ  َو َٔو َوطَو ِب ُٗه ِثبٌَٕبِغ،  رَو ِح :  صَو َو ًَو اٌَّص َو ْج ثَوحَو لَو ْٓ شَو َِو

ُِ ااَِ  ٍَوٝ اْؼ ْصثَوْح  َو يَو ٍْ ثَوحَو فَو ْٓ شَو ُْ  َوىُه ٌَو  ْٓ َِو َٚو ب،  َٙو َٔو ب ىَو َِو بًح  ْصثَوْح اَو يَو ٍْ  .فَو

 

”Aku berhari raya Adh-ha bersama Rasulullah a. Setelah beliau selesai 

shalat bersama manusia, beliau melihat seekor kambing telah disembelih. 

Maka beliau bersabda, ”Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, 

hendaknya ia menyembelih seekor kambing (lagi) sebagai gantinya dan 

barangsiapa belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama 

Allah.”
1404

  

 

Penyembelihan juga boleh dilakukan pada hari-hari Tasyriq. 

Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

ْثحٌم  َِ اٌَزْشِطْ ِك شَو ًُ ؤَو َب  وُه

 

”Seluruh hari Tasyriq adalah waktu penyembelihan (qurban).”
1405

 

 

 

Tempat Penyembelihan Qurban 

Dibolehkan untuk menyembelih hewan qurban ditempat manapun, 

namun yang lebih utama adalah melakukan penyembelihan di tanah lapang 

tempat shalat „Idul „Adh-ha, agar orang-orang mengetahui bahwa berqurban 

ketika itu sudah boleh dilakukan. Diriwayatkan dari Ibnu ‟Umar p ia, 

berkata; 

 

ٍَٝ ّصَو ُّه ٌْ طُه ِثب ْٕحَو َٚو َو َُو  َوْصثَوحُه  ٍَ ؼَو َٚو  
ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو يُه اَاِ صَو ْٛ ؼُه َْو ضَو ب  .وَو

 

”Dahulu Rasulullah a menyembelih hewan qurban di Mushalla (tanah 

lapang tempat pelaksanaan Shalat „Ied).”
1406

  

                                                 
1404

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5242 dan Muslim Juz 3 : 1960, lafazh ini 

miliknya. 
1405

 HR. Ahmad dan Baihaqi Juz 9 : 19025. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami‟ : 4537. 
1406

 HR. Bukhari Juz 5 : 5232 dan Baihaqi Juz 9 : 18900. 
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Pembagian Daging Qurban 

Tidak ada ketentuan seberapa banyak daging qurban yang harus 

dibagikan. Tetapi sebaiknya daging qurban tersebut; sepertiga dimakan, 

sepertiga disedekahkan, dan sepertiganya sisanya disimpan. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa‟ y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

ا ْٚ ِذطُه ازَو َٚو ا  ْٛ ُّه ؤَوْعِع َٚو ا  ْٛ ٍُه  وُه

 

“Makanlah daging hewan qurban, berilah makan orang lain dengannya 

dan simpanlah.”
1407

 

 
Makna “memberi makan” mencakup sedekah untuk para fakir miskin dan 

hadiah untuk orang kaya.  

 

Namun seandainya seorang menyedekahkan seluruh daging 

qurbannya, maka ini diperbolehkan. Berdasarkan hadits dari Ali bin Abi 

Thalib y, ia berkata;  

 

 ْْ ؤَو َٚو  ِٗ ِٔ ٍَوٝ ثُهْس ََو  َو َٛو ْْ ؤَوْل َُو ؤَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو
يُه اَاِ ْٛ ؼُه ِْٔي ضَو طَو َِو ؤَو

ْْ َلَو ؤُهْ ِظ  ؤَو َٚو ب  َٙو ِز ٍَ ؤَوِج َٚو ب  َ٘و ِز ْٛ ٍُه جُه َٚو ب  َٙو ِّ ٍُهحُه َسقَو ِث بيَو ؤَورَوّصَو َٙو ْٕ ِِ َعاضَو  ٌْجَو   ا

 

“Rasulullah a memerintahkan kepadaku untuk mengurusi qurbannya, agar 

aku membagi-bagikan (semua) dagingnya, kulitnya, dan pakaian (unta 

tersebut) dan aku tidak diperbolehkan memberi suatu apapun dari qurban 

kepada penyembelihnya.”
1408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1407

 HR. Bukhari Juz 6 : 5249. 
1408

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1621 dan Muslim Juz 2 : 1317, lafazh ini 

miliknya. 
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Catatan : 

 Apabila ada seorang yang niat berqurban muncul pada pertengahan 
sepuluh hari pertama, maka hendaklah ia membiarkan rambut, kuku, 

dan kulitnya sejak ia berniat. Tidak ada dosa baginya apa yang ia 

lakukan sebelum ia berniat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad 

bin Shalih Al-„Utsaimin 5. 

 

 Apabila ada orang yang berqurban terlanjur mengambil dan memotong 
sebagian rambut, kuku, dan kulitnya, maka kewajibannya hanya 

bertaubat dan berniat untuk tidak mengulangi. Namun tidak ada 

kaffarah (denda) untuknya dan pelanggaran ini tidak menghalanginya 

untuk berqurban. Jika larangan itu dilanggar karena lupa atau tidak 

mengatahui bahwa ia melanggar hukum atau ada rambut yang jatuh 

tanpa sengaja, maka tidak ada dosa baginya. Adapun jika terdapat 

suatu keperluan yang mendesak, diperkenankan memotong kuku, 

rambut, dan kulitnya dan hal itu tidak menyebabkan ia menanggung 

dosa. 

 

Misalnya, kukunya pecah sehingga mengganggu, lalu ia 

mengguntingnya, atau seorang perlu menggunting rambut dalam 

rangka mengobati lukanya, maka hal demikian tidaklah mengapa. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5. 

 

 Menyembelih hewan qurban pada waktunya lebih utama daripada 

bersedekah dengan uang. Berkata Ibnul Qayyim 5; 

“Menyembelih hewan qurban pada waktunya lebih utama daripada 

bersedekah dengan uang senilai dengan harga hewan tersebut. Oleh 

karena itu jika ada seorang yang bersedekah dengan uang yang 

bernilai jauh lebih besar dibandingkan harga kambing denda (dam), 

maka sedekah tersebut tidak bisa menggantikan dam. Demikian juga 

dalam masalah berqurban.”
1409

 

 

 Hewan qurban yang paling utama secara berurutan adalah; unta, 

kemudian sapi, (untuk jatah qurban satu orang, bukan patungan), 

kemudian domba kibasy, kemudian kambing lokal, kemudian seekor 

unta untuk tujuh orang, lalu seekor sapi untuk tujuh orang. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. 

 

                                                 
1409

 Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah. 



  

650

 Tidak ada ketentuan jenis kelamin tertentu untuk hewan qurban. Boleh 
jantan maupun betina. Namun yang lebih utama adalah yang jantan. 

Diriwayatkan dari Ummu Kurzin i, Rasulullah a bersabda; 

 

ًٔب ا ْوطَو ُْ شُه ُطوُه بحٌم َلَو  َوضُه بِض َوِخ اَو ٌْجَو ِٓ ا َٚو َو  ِْ برَوب  اَو
َِ ٌْ ُه َو ِٓ ا َْ   َو َٓ ؤَو وُه

َٔوبًصب  .ِب

 

“Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan 

satu ekor kambing. Tidak masalah jantan maupun betina.”
1410

  

 

Berdasarkan hadits ini, Al-Fairuz Abadzi Asy-Berkata Imam Asy-

Syafi‟i 5; 

“Jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika „aqiqah 

berdasarkan hadits ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk 

berqurban.” 

 

 Hewan qurban yang paling utama adalah hewan yang paling gemuk, 

paling banyak dagingnya, paling sempurna bentuk tubuhnya, paling 

bagus rupanya, paling mahal, dan paling berharga bagi pemiliknya. 

Diriwayatkan dari Abu Rafi‟ y (mantan budak Nabi a), ia berkata; 

 

 ِٓ ْي ْجشَو ٜ وَو َحٝ اْازَوطَو ا  َو َُو ِبشَو ٍَ ؼَو َٚو  
ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو َْو إٌَِجُي صَو ب وَو

ٌَوْفظٍب  ِفي  َٚو  ِٓ َٕوْي ْي ِّ ِٓ :  ؼَو  ْ ءَو ْٛ جُه ْٛ  .َِو

 

”Jika Nabi a berqurban, beliau membeli dua ekor kibasy yang 

gemuk.” Dalam lafadz lain disebutkan ”yang dikebiri.”
1411

 

 

Yang dimaksud ”gemuk” adalah yang memiliki banyak daging dan 

lemak. Adapun hewan yang dikebiri umumnya dagingnya lebih enak.  

 

 

 

                                                 
1410

 HR. Ahmad : 27900 dan Nasa‟i Juz 7 : 4218. Hadits ini dishahihkan Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahihul Jami‟ : 4106. 
1411

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 

1147. 
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 Seekor unta dapat digunakan patungan untuk tujuh orang dan 
maksimal untuk sepuluh orang. Sedangkan seekor sapi dapat 

digunakan patungan untuk tujuh orang. Jabir bin ‟Abdillah p berkata;  

 

عَو إٌَِجيِّيِ  َِو َٔوب  ْط َُو َٔوحَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو ْ ِجيَوِخ صَو سَو ٌْحُه ََو ا ب ْٓ :  َو َٔوخُه  َو سَو جَو ٌْ اَو
خٍب  ْجعَو خٍب , ؼَو ْجعَو ْٓ ؼَو حُه  َو طَو مَو جَو ٌْ ا  .َٚو

 

”Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah a pada tahun 

Hudaibiyyah seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk 

tujuh orang.”
1412

  

 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p, ia berkata; 

 

عَو إٌَِجيِّيِ  َِو َُو وُهَٕب  ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو ٝ صَو طَو اْْلَوْ حَو ضَو طٍب فَوحَو فَو ِفْي ؼَو
حٌم  ْشطَو ِض  َو ْٚ عُه ٌْجُه ِفي ا َٚو خٌم  ْجعَو ِح ؼَو طَو مَو جَو ٌْ َٕوب ِفي ا ْو  .فَوبْازَوطَو

 

”Kami pernah bepergian bersama Nabi a. Lalu tibalah hari raya 

qurban, kemudian kami berpatungan (berserikat); seekor sapi untuk 

tujuh orang dan seekor unta untuk sepuluh orang.”
1413

 

 

 Tidak disyaratkan dalam patungan (berserikat) hanya orang-orang 

yang berada dalam satu rumah. Karena dahulu para sahabat o ketika 

berqurban bersama, mereka berpatungan dengan orang-orang yang 

berasal dari berbagai kabilah. 

 

 Tidak disyaratkan dalam patungan (berserikat) sama-sama meniatkan 
qurban. Jika sebagian hanya hendak membeli daging dan tidak 

bermaksud qurban, maka hal itu diperbolehkan menurut pendapat 

Jumhur ulama‟. Karena bagian setiap orang diperhitungkan menurut 

niatnya masing-masing, bukan menurut niat yang lainnya.  

 

 

 

                                                 
1412

 HR. Muslim Juz 2 : 1318. 
1413

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 905, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 3131. 
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 Seekor kambing tidak bisa dijadikan sebagai hewan qurban patungan. 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5; 

”Seekor kambing tidak bisa dijadikan sebagai hewan qurban patungan 

untuk dua orang atau lebih, karena hal itu tidak terdapat dalil dalam 

Al-Kitab dan Sunnah.”
1414

 

 

 Diperbolehkan seorang berqurban dengan satu ekor kambing atau sapi 
atau unta dengan niat untuk dirinya dan keluarganya. Keluarga 

mencakup; isteri, anak, kerabat yang dinafkahi, bahkan seluruh 

kerabat keturunan orang tersebut. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-

Anshari y, ia berkata; 

 

ِس إٌَِجيِّيِ  ْٙ ًُه ِفْي  َو َْو اٌَطجُه ب َُو وَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو ي ِثبٌَشبِح صَو حِّيِ  ُهضَو
َْو  ْٛ ُّه َٚو ُهْغِع َْو  ْٛ ٍُه ْإوُه يَو ، فَو ِٗ ًِ ثَوْيِز ِ٘ ْٓ ؤَو َٚو َو ُٗه  ْٕ  . َو

 

”Pada zaman Rasulullah a ada seseorang yang berqurban seekor 

kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka memakan (daging 

qurban mereka) dan mereka memberi makan (orang lain).”
1415

 

 

 Apabila seorang meniatkan seekor hewan untuk qurbannya dan 
keluarganya, maka yang terkena larangan memotong rambut, kuku, 

dan semisalnya, hanyalah dirinya sendiri. Dan larangan tersebut tidak 

berlaku untuk keluarganya. Berkata Syaikh „Abdullah bin 

„Abdurrahman Al-Jibrin 5; 

”Adapun kedua orang tua, anak-anak dan istrinya, mereka tidak 

dilarang memotong rambut atau kuku mereka, sekali pun mereka 

diikutkan dalam qurban itu bersamanya.”
1416

 

 

 

 

 

 

                                                 
1414

 Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah. 
1415

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1505, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 3147. Hadits ini 

derajatnya hasan shahih. 
1416

 Al-Fatawa Asy-Syar‟iyyah fil Masa‟ilil Ashriyyah min Fatawa Ulama‟il Baladil 

Haram. 
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 Seorang suami diperbolehkan berqurban untuk isterinya. Dijelaskan 

dalam hadits ‟Aisyah i; 

 

يُه  ْٛ ؼُه َحٝ ضَو ا  َو ْٛ بٌُه ا لَو صَو َ٘و ب  َِو ذُه  ٍْ مُه طٍب فَو ُِ ثَومَو ْح ٍَو َٕوٝ ؤَورَوْيذُه ِث ِّ ب وُهَٕب ِث َّ ٍَو فَو
طِ  مَو جَو ٌْ ِٗ ِثب اِج َٚو ْٓ ؤَوْظ َُو  َو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو

 .اَاِ

 

”Ketika kami di Mina, aku diberikan daging sapi, lalu aku bertanya, 

‟Apakah ini?‟ Mereka menjawab, ”Rasulullah a berqurban untuk 

isteri-isterinya dengan sapi (ini).”
1417

 

 

 Tidak diperbolehkan mengkhususkan qurban untuk orang yang telah 

meninggal dunia saja. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

„Utsaimin 5; 

“Mengkhususkan Qurban untuk orang yang telah meninggal bukanlah 

Sunnah Nabi a, karena Nabi a tidak pernah berqurban untuk salah 

satu keluarga beliau yang telah meninggal secara khusus. Beliau tidak 

berqurban untuk paman beliau, Hamzah y. Padahal Hamzah y 

termasuk kerabat beliau yang sangat mulia bagi beliau. Demikian 

pula, beliau tidak pernah berqurban untuk anak-anak beliau yang telah 

meninggal saat beliau masih hidup, yaitu tiga anak anak wanita yang 

sudah menikah dan tiga anak anak laki-laki yang masih kecil. Begitu 

pun beliau tidak pernah berqurban untuk Khadijah i, isteri beliau 

yang tercinta. Juga tidak terdapat keterangan bahwa ada seorang 

sahabat dimasa Nabi a yang berqurban khusus untuk keluarganya 

yang telah meniggal.”
1418

 

 

 Diperbolehkan berqurban untuk orang yang telah meninggal jika 

diikutkan dengan yang masih hidup (bukan secara tersendiri) dan 

diperbolehkan pula berqurban untuk orang yang telah meninggal 

dunia, jika dahulunya ia berwasiat untuk berqurban. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2.   

 

 

 

 

 

                                                 
1417

 HR. Bukhari Juz 5 : 5228. 
1418

 Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah. 
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 Apabila ada seorang yang memiliki hewan yang dapat digunakan 
untuk qurban dan telah menetapkan hewan tersebut untuk qurban, lalu 

ia meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib melaksanakan niat 

qurban orang tersebut. Namun jika orang tersebut meninggal sebelum 

hewan tersebut ditetapkan sebagai hewan qurban, maka hewan 

tersebut menjadi milik ahli waris yang dapat dimanfaatkan sesuai 

kepentingan mereka. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-„Utsaimin 5.  

 

 Dianjurkan berqurban lebih dari satu bagi seorang yang memiliki 
kelapangan harta. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2.   

 

 Apabila hewan qurban sudah ditentukan, maka tidak boleh dijual, 
dihibahkan (dihadiahkan), digadaikan, kecuali jika diganti dengan 

yang lebih baik darinya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-„Utsaimin 5 dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

 Hewan qurban tidak boleh dimanfaatkan sedikit pun. Seperti; untuk 
membajak sawah, ditunggangi, diperah susunya, memanfaatkan 

bulunya, dan semisalnya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-Utsaimin 5.  

 

 Apabila seekor hewan telah ditetapkan sebagai hewan qurban, lalu 
hewan tersebut beranak, maka berlaku semua hukum yang berlaku 

untuk induknya. Namun jika hewan tersebut melahirkan sebelum 

ditetapkan sebagai hewan qurban, maka anak hewan tersebut tidak 

mengikuti status induknya sebagai hewan qurban, karena induknya 

berstatus sebagai hewan qurban setelah kelahiran anak. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. 

 

 Diperbolehkan bagi penjual hewan qurban untuk mengambil 
keuntungan seratus persen dalam menjual hewan qurban. 

Diriwayatkan dari „Urwah Al-Bariqi y; 

ُٖه إٌَِجُي  َُو ؤَوْ غَوب ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو ْٚ صَو ِٗ ؤُهْ ِحَيًخ، ؤَو َٕوبًضا  َوْشزَوِطْي ِث ِزْ 
 ، َٕوبضٍب ِزْ  َٚو بحٍب  ُٖه ِثشَو إَورَوب ، فَو َٕوبضٍب ب ِثِسْ  َّو ُ٘ه ا باَو ِبْ سَو جَو ، فَو ِٓ برَوْي ٜ اَو بًح، فَوبْازَوطَو اَو

 ِٗ ِثحَو ِفْي ٌَوطَو اًثب  ٜ رُهطَو ْٛ ِاْازَوطَو ٌَو َْو  ب ، فَوىَو
ِٗ ِخ ِفي ثَوْيِع وَو طَو جَو ٌْ ُٗه ِثب ٌَو ب   .فَوسَو َو
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”Bahwa Nabi a pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor 

hewan qurban atau kambing. Ia membeli dengan uang tersebut dua 

ekor kambing dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. 

Lalu ia datang kepada beliau dengan seekor kambing dan satu dinar. 

Beliau mendoakan agar jual-belinya diberkahi Allah q. Sehingga 

kalau pun ia membeli debu, niscaya ia akan memperoleh 

keuntungan.”
1419

 

 

 Tidak diperbolehkan berqurban untuk janin yang masih berada dalam 
kandungan ibunya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Ibnu ‟Umar p, ia berkata; 

 

ْطؤَوحِ  َّو ٌْ ِٓ ا ب ِفْي ثَوْغ َّ ي  َو حِّيِ ْٓ  ُهضَو ُْ  َوىُه   .ٌَو

 

”(Rasulullah a)) tidak pernah berqurban untuk janin yang ada di 

dalam perut ibu(nya).”
1420

   

 

 Apabila hewan qurban yang dibeli seseorang mengalami cacat yang 

dapat menghalangi keabsahannya sebagai hewan qurban atau hewan 

qurban tersebut mati sebelum waktu penyembelihan, maka dalam hal 

ini terdapat dua ketentuan : 

  

 Jika cacat atau kematian hewan tersebut terjadi disebabkan 

perbuatan pemilik hewan atau kecerobahannya, maka wajib 

menggantinya dengan hewan yang sekualitas atau hewan yang 

lebih baik dari hewan tersebut. Jika hewan pengganti lebih 

murah daripada yang diganti, maka wajib bersedekah dengan 

uang yang senilai dengan selisih harga beli hewan tersebut. Dan 

jika telah diganti (untuk hewan yang cacat), maka hewan yang 

telah digantikan tersebut menjadi miliknya yang dapat 

dipergunakan sekehendak pemilik, baik itu dijual atau lainnya. 

 

 Jika cacat atau kematian hewan tersebut bukan karena 

kecerobahan pemilik hewan, maka hewan tersebut bisa 

disembelih sebagai hewan qurban. Pemilik tidak perlu 

mengganti dan tidak berdosa karena hewan tersebut hanya 

merupakan amanah Allah q baginya.  

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5.  

                                                 
1419

 HR. Abu Dawud : 3384. 
1420

 HR. Malik : 1037. 
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 Apabila hewan qurban nadzar mati atau hilang, maka wajib 

menggantinya. Diriwayatkan dari Ibnu ‟Umar y, ia berkata; 

”Barangsiapa yang berqurban dengan seekor unta, kemudian hilang 

atau mati (bukan karena kecerobahannya), jika (qurbannya) 

merupakan nadzar, maka hendaklah ia menggantikannya, dan jika 

(qurbannya) itu sekedar sunnah, maka jika ia mau, ia 

menggantikannya, dan jika ia mau, ia meninggalkannya.”
1421

 

 

 Pengasuh anak yatim diperbolehkan berqurban untuk anak yatim yang 
diambil dari harta anak yatim tersebut, jika hal itu tidak 

dipermasalahkan oleh tradisi daerah setempat. Ini adalah pendapat 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. 

 

 Apabila hewan yang telah ditetapkan sebagai hewan qurban hilang 
atau dicuri, maka terdapat dua ketentuan : 

 

 Jika hal tersebut terjadi disebabkan kecerobahan pemilik hewan 

–misalnya; hewan tersebut ditempatkan pada tempat yang tidak 

terjaga, lalu hewan tersebut kabur atau dicuri orang,- maka 

pemilik hewan wajib menggantinya dengan hewan yang 

sekualitas atau hewan yang lebih baik dari hewan tersebut. Jika 

hewan pengganti lebih murah daripada yang diganti, maka wajib 

bersedekah dengan uang yang senilai selisih harga beli hewan 

tersebut. Adapun jika hewan yang hilang atau dicuri tersebut 

ditemukan kembali, maka hewan tersebut menjadi miliknya 

yang dapat dipergunakan sekehendak pemilik, baik itu dijual 

atau lainnya. 

 

 Jika hal tersebut terjadi bukan disebabkan kecerobahan pemilik 

hewan, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Pemilik 

tidak perlu mengganti dan tidak berdosa karena hewan tersebut 

hanya merupakan amanah Allah q baginya. Namun jika hewan 

yang hilang atau dicuri tersebut ditemukan kembali, maka 

hewan tersebut wajib disembelih sebagai qurban meskipun 

waktunya di luar waktu penyembelihan qurban. 

 

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. 

 

 

                                                 
1421

 HR. Malik : 866. 
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 Menyembelih qurban pada Hari ‟Ied setelah selesai shalat adalah lebih 
utama daripada menyembelih pada hari-hari Tasyriq. Karena semakin 

jauh dari Hari ‟Ied, maka menyembalih qurban pada hari tersebut 

keutamaanya semakin berkurang. Karena Allah memerintahkan untuk 

bersegera melakukan kebaikan. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5. 

 

 Diperbolehkan menyembelih qurban pada waktu malam maupun siang 
hari. Namun menyembelih hewan qurban pada siang hari adalah lebih 

utama. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

„Utsaimin 5. 

 

 Apabila penyembelihan qurban dilakukan di luar waktunya karena 
suatu sebab yang dibenarkan syari‟at, maka hal ini diperbolehkan 

(qurbanya sah). Misal; penyembelihan qurban dipasrahkan kepada 

orang lain, ternyata orang tersebut lupa dan baru teringat setelah waktu 

qurban berakhir, maka penyembelihannya dilakukan ketika ingat. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5. 

 

Syarat-syarat Penyembelihan 

Syarat-syarat penyembelihan, antara lain : 

 

1. Orang yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab (yahudi 

atau nashrani), laki-laki atau wanita 

Allah q berfirman; 

 

ََو  ْٛ يَو ٌْ ُْ  اَو ٌَوىُه  ًّ ِىزَوبةَو ِ  ٌْ رُهٛا ا َٓو ؤُٚه َُه اٌَِصْ  ب عَوعَو َٚو جَوبدُه  ُُه اٌغَيِّيِ ٌَوىُه  ًَ  ؤُهِ 

 ُْ ُٙه ٌَو  ًّ  ِ ُْ ىُه ُِه ب عَوعَو  َٚو

 

”Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan 

(sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kalian, dan 

makananmu halal (pula) bagi mereka.”
1422

 

 

Berdasarkan ayat di atas para ulama‟ telah bersepakat bahwa sembelihan 

ahli kitab adalah halal.
1423

 Adapun seorang penyembah berhala, maka 

sembelihannya tidak dihalalkan, demikian pula orang yang murtad.  

                                                 
1422

 QS. Al-Ma‟idah : 5. 
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Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya memakan sembelihan 

yang dilakukan olah wanita adalah hadits Ka‟ab bin Malik y, ia berkata; 

 

ًَو إٌَِجُي  ِئ ، فَوؽُه طٍب جَو بًح ِثحَو ْذ اَو ثَوحَو ؤَوًح شَو طَو ِْ ِّْي ا َُو ؤَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو ْٓ صَو  َو
ٌِهَو  ب, شَو َٙو ٍِ طَو ِثإَوْو َِو إَو  .فَو

 

”Bahwasannya seorang wanita menyembelih seekor kambing dengan batu, 

lalu Nabi a ditanya tentang hal itu, kemudian beliau memerintahkan untuk 

memakannya.”
1424

  

 

Dan Nabi a pernah memakan kambing yang dihadiahkan oleh seorang 

wanita yahudi. Beliau juga pernah memakan roti yang kurang enak pada 

jamuan yang diadakan oleh seorang yahudi yang mengundang beliau. 

 

 

2. Orang yang menyembelih adalah orang yang berakal dan tamyiz  

Tamyiz adalah dapat membedakan yang berbahaya dan tidak. Tamyiz 

biasanya dimulai sejak anak berusia tujuh tahun. Dengan demikian tidak 

halal hukumnya sembelihan orang gila, orang yang dalam keadaan mabuk, 

anak kecil yang belum tamyiz, atau orang tua yang telah kehilangan sifat 

tamyiz, dan yang semisalnya.     

 

3. Ada kesengajaan untuk menyembelih 

Menyembelih merupakan suatu perbuatan yang membutuhkan niat. 

Sehingga jika tidak ada niat menyembelih, maka sembelihannya tidak sah. 

 

4. Menyebut Nama Allah ketika menyembelih 

Menyebut Nama Allah q adalah syarat kehalalan hewan sembelihan. 

Barangsiapa yang tidak menyebut Nama Allah dengan sengaja, maka 

sembelihannya tidak halal. Allah q berfirman; 

 

ا ْٛ ٍُه َٓو  فَوىُه ْي ِٕ ِِ ْا ُِه  ِٗ ُْ ِثأ َوبِر زُه ْٕ ْْ وُه ِٗ ِب ْي ٍَو   َو
ُُه اَاِ ِوطَو اْؼ ب شُه َّ

ِِ. 

 

“Maka makanlah hewan-hewan (yang halal) yang disebut nama Allah 

ketika menyembelihnya, jika kalian beriman kepada ayat-ayat-Nya.”
1425

 

 

                                                                                                                            
1423

 Majmu‟ Fatawa, 4/27. 
1424

 HR. Bukhari Juz 5 : 5185. 
1425

 QS. Al-An‟am : 118. 



  

659

Apabila disebutkan padanya nama selain Allah, maka menjadi tidak 

halal, meskipun nama Allah juga disebut. Dalam hadits qudsi yang shahih, 

Allah q berfirman; 

ُٗه  ِاْطوَو َٚو ُٗه  ْوزُه ْيِطْي رَوطَو ِعْي  َو َِو  
ِٗ نَو ِفْي ً  ؤَوْاطَو

ِّ ًَو  َو ِّ ْٓ  َو  .َِو

 

“Barangsiapa yang beramal dengan menyekutukan-Ku dengan sesuatu 

yang lain, maka Kutinggalkan ia bersama sekutunya tersebut.”
1426

 

 

5. Menyembelih dengan menggunakan alat yang dapat mengalirkan darah, 

selain tulang dan kuku 

Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. Sebagaimana hadits yang 

diriwayatkan dari Rafi‟ bin Khudaij y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َٓ ٌَوْيػَو اٌؽِّيِ  ، ًْ ِٗ فَوىُه ْي ٍَو ُُه اَاِ  َو ِوطَو اْؼ شُه َٚو  ، َُه طَو اٌَس َٙو ْٔ ب ؤَو اٌ ُْفطَو َِو  َٚو

ٌِهَو  ْٓ شَو ُْ  َو ِسصُهىُه إُه َو ؼَو ُٓ َٚو ب اٌؽِّيِ َِ جَو َو  ؤَو ٌْحَو ٜ ا سَو ُّه طُه فَو ب اٌ ُفُه َِ ؤَو َٚو ٌُم   ْ  .حِ  فَوعَو

”Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan Nama Allah, 

makanlah, asalkan alat tersebut bukan gigi dan kuku. Akan aku beritahukan 

kepada kalian tentang (kedua benda) tersebut. Adapun gigi adalah tulang 

dan kuku adalah pisau orang Habasyah.”
1427

 

 

6. Memutuskan dua saluran darah dan dua urat leher; tenggorokan (saluran 

pernafasan), dan kerongkongan (saluran pencernaan)  

Dalam hal peyembelihan hewan dibagi menjadi dua, yaitu : 

 

a. Hewan yang dapat disembelih  

Untuk hewan yang dapat disembelih dengan mudah, maka hewan 

tersebut disembelih pada pangkal lehernya, dengan memutuskan dua saluran 

darah dan dua urat leher; tenggorokan (saluran pernafasan), dan 

kerongkongan (saluran pencernaan). Berkata  Ibnu ‟Abbas p; 

 

ِك شَ اَوي ٍْ ٌْحَو ٍََجخِ  وَوبحُه ِفي ا اٌ  .َٚو
”Menyembelih itu pada leher dan pangkal lehernya.”

1428
 

                                                 
1426

 HR. Muslim Juz 4 : 2985. 
1427

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2356, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

1968. 
1428

 HR. „Abdurrazaq : 8615. 
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Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

”Terpotongnya semua saluran (dua saluran urat leher, kerongkongan, dan 

tenggorokan) itu jelas lebih utama, lebih bersih, dan lebih suci, akan tetapi 

jika hanya dicukupkan dengan dua saluran urat leher saja, maka menurut 

pendapat yang benar bahwa sembelihannya halal. Adapun jika hanya 

dicukupkan dengan tenggorokan dan kerongkongan saja, maka berdasarkan 

pendapat yang benar bahwa sembelihan itu diharamkan.”
1429

 

 

b. Hewan yang tidak dapat disembelih 

Adapun untuk hewan yang yang tidak dapat disembelih dengan 

mudah, maka hewan tersebut dilukai sesuai dengan kemampuan dengan 

melukai di tempat mana saja dari badannya, asalkan darah bisa mengalir 

pada bagian tubuh yang mana saja sudah mencukupi (sah). Akan tetapi yang 

lebih utama adalah memilih bagian tubuh yang menyebabkan nyawa lebih 

cepat keluar, karena hal tersebut labih menyenangkan bagi hewan dan tidak 

menyiksa. 

 

Diriwayatkan bahwa para sahabat mendapatkan rampasan perang 

berupa unta dan kambing, lalu seekor unta manjadi liar dan lari. Kemudian 

seorang melepaskan  panah ke arahnya dan tepat mengenainya. Rasulullah 

a bersabda;  

ا  ْٛ َٕوعُه ْيءٌم فَوبصَو ب اَو َٙو ْٕ ِِ  ُْ ىُه جَو ٍَو ا  َو ِةشَو ْ ِ  فَو َٛو ٌْ اِثِس ا َٚو إَو اِثسَو وَو َٚو ًِ ؤَو ِث ِٖ اْاِ ِص َٙو ٌِ  َْ ِب
ا ىَوصَو َ٘و  ِٗ  .ِث

 

”Sesungguhnya unta itu memiliki sifat liar seperti liar hewan lainnya. 

Apabila ada unta yang lari lagi, maka lakukanlah seperti itu.”
1430

 

 

Berkata Ibnu „Abbas p; 

“Apa saja yang engkau tidak mampu untuk menyembelihnya dari hewan, 

maka hukumnya seperti buruan. Unta yang lari dan jatuh ke dalam sumur 

dan engkau mampu menyembelihnya pada bagian mana saja, maka 

sembelihlah. Ini adalah pendapat „Ali, Ibnu „Umar, dan „Aisyah o.”
1431

 

 

 

 

 

                                                 
1429

 Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah. 
1430

 HR. Bukhari Juz 5 : 5184 dan Muslim Juz 3 : 1968, lafazh ini miliknya. 
1431

 Shahih Bukhari, 981. 
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Adab-adab Dalam Menyembelih 

Ada beberapa adab menyembelih yang harus diperhatikan, meskipun 

hal ini tidak menjadi syarat kehalalan sembelihan. Di antara adab-adab 

tersebut adalah : 

 

1. Membawa hewan dengan baik 

Dari Ibnu Sirin 5 bahwasanya „Umar y pernah melihat seseorang 

yang menarik dengan kasar kambing yang akan disembelihnya, „Umar y 

lantas memukulnya sambil berkata, „Celaka engkau, bawalah kambing itu 

menuju kematiannya dengan baik.”
1432

 

 

2. Menajamkan alat sembelihan 

Dianjurkan untuk menajamkan alat sembelihan, agar hewan yang 

disembelih tidak tersakiti dan cepat mati. Diriwayatkan dari Abu Ya‟la 

Syaddad bin Aus y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

ا  ِبشَو َٚو خَو  ٍَو ِمْز ٌْ إَوْ ِؽُٕهٛا ا ُْ فَو زُه ٍْ زَو ا لَو ِةشَو ، فَو
ْيءٍب ِ اَو ًِّي ٍَوٝ وُه َْو  َو ب َْ اَاَو وَوزَوتَو ْاِاْ ؽَو ِب

ُٗه  زَو ِثْيحَو يُهِطْ  شَو ٌْ َٚو ُٗه  رَو ْفطَو ُْ اَو وُه سُه يُهِحَس ؤَو َو ٌْ َٚو خَو  ْثحَو
إَوْ ِؽُٕهٛا اٌصِّيِ ُْ فَو ثَوْحزُه  .شَو

 

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik pada segala hal, maka jika 

engkau membunuh hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika 

engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik dan 

hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan hewan yang 

disembelihnya.”
1433

 

 

3. Tidak menampakkan pisau kepada hewan pada saat mengasah  

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas y, ia berkata; 

“Rasulullah a pernah melihat orang yang sedang bersiap menyembelih 

seekor kambing, dan orang itu menajamkan pisaunya dihadapan kambing 

tersebut, melihat hal itu Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٓ ْي رَوزَو ْٛ َِو ب  َٙو ْيزَو ِّ ْْ رَو ا ؤَورُهِطْ سُه ؤَو صَو َ٘و ًَو  ْج    .ؤَوفَو َو لَو

 

“Apakah sebelum ini engkau ingin membunuhnya dua kali?”
1434

 

 

                                                 
1432

 HR. Baihaqi, 9/280 dan „Abdurrazaq : 8608. 
1433

 HR. Muslim Juz 3 : 1955. 
1434

 HR. Baihaqi 9/280, dan „Abdurrazaq : 8608. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Ash-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 24. 
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Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

”Tidak boleh (menajamkan pisau didepan hewan yang akan disembelih), 

karena Nabi a memerintahkan untuk menajamkan pisau dan tidak 

diperlihatkan kepada hewan sembelihan. Sebab, jika ia menajamkan pisau di 

depannya maka ia (hewan tersebut) akan tahu bahwa ia akan disembelih. 

Dan terkadang jika seseorang menajamkan pisau di depan hewan 

sembelihan, maka ia akan kabur kerena takut disembelih dan orang-orang 

pun akhirnya kesulitan.”  

 

4. Melakukan nahr untuk unta dan dzabh (menyembelih) untuk hewan yang 

lain 

Nahr untuk unta adalah dengan menusuk leher bagian bawah dekat 

dada. Unta di nahr dalam keadaan berdiri dan kaki depannya yang sebelah 

kiri dalam kondisi terikat. Jika tidak memungkinkan, maka nahr dilakukan 

pada saat unta dalam posisi menderum.  

 

Hewan selain unta disembelih dalam posisi lambung hewan sebelah 

kiri berada di bawah, karena akan memudahkan bagi yang menyembelih 

untuk mengambil pisau dengan tangan kanan dan memegang kepala hewan 

tersebut dengan tangan kiri. Jika penyembelih kesulitan menyembelih 

dengan posisi seperti itu, maka penyembelihan dilakukan dalam posisi 

lambung kanan hewan berada di bawah, dengan catatan posisi ini lebih 

menyenangkan hewan qurban dan lebih mudah bagi penyembelih.  

 

5. Menghadapkan sembelihan ke arah Kiblat 

Mayoritas ahli ilmu menyebutkan bahwa hewan yang akan disembelih 

hendaknya dihadapkan ke arah Kiblat. Hukumnya mustahab bukan 

merupakan syarat. Nafi‟ 5 berkata; 

”Adalah Ibnu ‟Umar p menyembelih unta dan menghadapkannya kearah 

Kiblat. Kemudian ia makan dan membagikan kepada orang lain.”
1435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1435

 HR. Malik : 854. 
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6. Meletakkan kaki disisi lambung sembelihan 

Disunnahkan agar kaki penyembelih diletakkan pada sisi lambung 

hewan yang akan disembelihnya, supaya hewan tersebut lebih terkontrol. 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, ia berkata; 

 

ب  َّو ُٙه ثَوحَو ِٓ شَو َٔوْي ِٓ ؤَوْلطَو ْي ٍَوحَو ِْ ِٓ ؤَو ْي ْجشَو َُو ِثىَو ٍَ ؼَو َٚو  
ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو َحٝ إٌَِجُي صَو  َو

ب َّو ِٙ بِ  ٍَوٝ ِصفَو ُٗه  َو ٍَو عَو ِضجَو َٚو َو َٚو َجطَو  وَو َٚو  ٝ َّ ؼَو َٚو  
ِٖ ِس  .ِثيَو

 

“Rasulullah a menyembelih dua ekor kambing yang bagus dan bertanduk, 

beliau menyembelih sendiri dengan tangannya, membaca bismillah, 

bertakbir, dan meletakkan kakinya pada sisi lambung hewan tersebut.”
1436

  

 

7. Bertakbir setelah membaca Basmalah 

Berdasarkan hadits dari Anas bin Malik y di atas. 

 

8. Menyebut nama orang yang berqurban, setelah membaca basmalah dan 

takbir 

Disunnahkan bagi orang yang akan menyembelih hewan qurban untuk 

menyebut nama orang yang berqurban, setelah membaca basmalah dan 

takbir, dengan mengucapkan; 

 

ْي  ِّٕيِ صَو  َو َ٘و  َُ ُٙه ٍَ ًْ اٌَو َج َُ رَومَو ُٙه ٍَ طُه اٌَو َٚو اَاُه ؤَوْوجَو  
ُِ اَاِ ْٚ ) ِثْؽ ٍْب  ؤَو ْٓ فُه َو ْٓ ( َو َٚو  َو  
ًِ ثَوْيِزْي  ْ٘ َٚو ) ؤَو  ْٚ ِٗ  ؤَو ًِ ثَوْيِز ْ٘ ْٓ ؤَو   .( َو

 

”Dengan Nama Allah dan Allah Maha Besar, Ya Allah terimalah, Ya Allah 

ini  dariku (atau dari Fulan), dan dari keluargaku (atau dan dari 

keluarganya).” 

 

Atau mengucapkan; 

 

 َُ ُٙه ٍَ طُه اٌَو َٚو اَاُه ؤَوْوجَو  
ُِ اَاِ ٌَوهَو ِثْؽ َٚو  ْٕهَو  ْي ِِ ِّٕيِ ْٚ  )  َو ٍْب  ؤَو ْٓ فُه َو .( َو

 

”Dengan nama Allah yang Mahabesar, Ya Allah dari-Mu dan untuk-Mu 

dariku (atau dari Fulan).”
1437

 

                                                 
1436

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5238 dan Muslim Juz 3 :1966, lafazh ini miliknya. 
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Catatan : 

 Apabila seorang muslim lupa tidak membaca basmalah, maka 
sembelihannya tetap halal. Jumhur ulama‟ (Hanafiyah, Malikiyah, dan 

Hanabilah) berpendapat bahwa membaca basmalah bagi seorang 

muslim ketika menyembelih adalah wajib ketika ingat, tidak mengapa 

jika lupa. Berdasarkan hadits dari Ibnu „Abbas p dari Nabi a beliau 

sabda; 

 

 ِٗ ْي ٍَو ا  َو ْٛ ُ٘ه ب اْؼزُهْىِط َِو َٚو َْو  ب ْؽيَو إٌِّيِ َٚو غَوإَو  ٌْرَو ِزي ا َِ ْٓ ؤُه عَو  َو َٚو َو َْ اَاَو   .ِب

 

”Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang disebabkan 

oleh salah, lupa, atau dipaksa.”
1438

 

 

 Apabila penyembelihnya dilakukan oleh orang yang bisu sehingga 
tidak bisa mengucapkan bismillah, maka ia dapat menggantikan 

dengan isyarat. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin 5. 

 

 Tidak ada keharusan untuk menanyakan cara penyembelihan. 

Diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

ٍَِٕجيِّيِ 
ٌِ ا  ْٛ بٌُه ب لَو ًِ ْٛ َْ لَو َُو ؤَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو َٕوب صَو َٔو ْٛ ب  َوْإرُه ًِ ْٛ َْ لَو ِب

بيَو  ؟ فَومَو َْ َلَو ِٗ ؤَو ْي ٍَو ُُه اَاِ  َو ِوطَو اْؼ َٔوْسِضْي ؤَوشُه ، َلَو  ُِ ٍَْح ٛا اَاَو : ِثبٌ ُّ ؼَو
ُٖه  ْٛ ٍُه وُه َٚو  ، ُْ زُه ْٔ ِٗ ؤَو ْي ٍَو ٌَوْذ  . َو ب سٍب ِثىُهْفطٍب :  لَو ْٙ ِسْ ِضْي  َو ا  َو ْٛ بُٔه وَو  .َٚو

 

“Beberapa orang berkata kepada Nabi a, “Ada sekelompok orang 

memberi kami daging, namun kami tidak tahu apakah mereka 

menyebut Nama Allah atau tidak?” Maka Nabi a bersabda, “Bacalah 

Bismillah oleh kalian dan makanlah.”
1439

 

„Aisyah i berkata, “Orang-orang yang menghadiahkan daging 

tersebut adalah orang yang baru saja meninggalkan kekufuran.”
1440

 

 

 

                                                                                                                            
1437

 Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah. 
1438

 HR. Ibnu Majah : 2045. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 2566. 
1439

 HR. Bukhari Juz 2 : 1952. 
1440

 Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah. 
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Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5; 

“Tidak ada keharusan untuk menanyakan cara menyembelih yang 

dilakukan oleh seorang muslim atau kitabi (ahli kitab), apakah 

membaca bismillah atau tidak. Bahkan hal tersebut tidak pantas 

dilakukan, karena itu termasuk sikap berlebih-lebihan dalam 

beragama. Nabi a sendiri memakan sembelihan yahudi tanpa 

bertanya terlebih dahulu.”
1441

 

 

 Namun jika seorang mengetahui dengan jelas, bahwa ahli kitab 
menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, maka sembelihan 

tersebut menjadi tidak halal baginya. Ini adalah pendapat Syafi‟iyah, 

Hanafiyah, dan Ahmad. Imam Az-Zuhri 5 berkata; 

 

ٌِ َوْيِط اَاِ فَو َو  ْي  ِّّيِ ُٗه  ُهؽَو ْعزَو ِّ ْْ ؼَو ِب َٚو ِة  طَو عَو ٌْ ٜ ا بضَو َٔوّصَو ِخ  ِثْيحَو َلَو ثَوْإغَو ِثصَو
 ًْ  رَوْإوُه

 

“Tidak mengapa sembelihan orang nashrani arab. (Namun) jika 

engkau mendengarnya menyebut atas nama selain Allah (ketika 

menyembelih), maka janganlah engkau makan.”
1442

 

 

 Apabila penyembelihan sampai memotong leher hewan tersebut, maka 

tidak mengapa. Berkata Ibnu ‟Umar dan Ibnu ‟Abbas p; 

 

ِٗ شَو بِ   .ا لَوغَوعَو اٌَطْؤغَو فَو َو ثَوْإغَو ِث

 

”Apabila ia memotong lehernya, maka tidak mengapa.”
1443

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1441

 Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah. 
1442

 Shahih Bukhari, 5/981. 
1443

 Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 Irwa‟ul Ghalil : 2543. 
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 Apabila induk hewan disembelih, lalu keluar janin dalam kandungan 
dalam keadaan mati, maka janin tersebit boleh dimakan tanpa 

disembelih. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Said y, ia berkata; 

”Kami bertanya kepada Rasulullah a tentang janin (hewan), maka 

beliau bersabda;  

 

 ِٗ ِِّيِ بحُه ؤُه وَو ُٗه شَو برَو وَو َْ شَو ِة ُْ فَو ْْ ِاْئزُه ُٖه ِب ْٛ ٍُه  .وُه

 

”Makanlah jika kalian menghendaki, karena menyembelihnya adalah 

dengan menyembelih induknya.”
1444

 

 

Adapun jika janin keluar dalam keadaan hidup, maka tidak boleh 

dimakan kecuali setelah disembelih. 

 

 Dimakruhkan hewan yang akan disembelih ikut menyaksikan proses 

penyembelihan hewan lainnya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. 

 

 Dimakruhkan pula melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan 
setelah disembelih sebelum nyawa hewan tersebut meninggalkan 

jasad. Seperti; mematahkan leher, menguliti, atau memotong sebagian 

anggota tubuhnya, dan sebagainya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. 

 

 Dianjurkan bagi orang yang berqurban agar memakan daging 

qurbannya dan bersedekah dengannya. Allah q berfirman; 

 

ا ْٚ سُه َٙو ْش ب ٌِيَو َِو ٍَوٝ  بدٍب  َو َِو ْٛ ٍُه ْع َِو ٍَب  َُو اَاِ ِفْي ؤَو َب ٚا اْؼ َٚو َوْصوُهطُه  ُْ ُٙه ٌَو َٕوبِفعَو   َِو

بِاػَو  جَو ٌْ ا ا ْٛ ُّه ؤَوْعِع َٚو ب  َٙو ْٕ ِِ ا  ْٛ ٍُه َِ فَوىُه ب عَو ْٔ ِخ اْْلَو َّو ْي ِٙ ْٓ ثَو ِِ  ُْ ُٙه لَو ظَو ِمْيطَو  ضَو فَو ٌْ  .ا

 

”Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan 

supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan
 

atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa hewan 

ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) 

berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”
1445

  

                                                 
1444

 HR. Abu Dawud : 2827. 
1445

 QS. Al-Hajj : 28. 
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 Daging qurban hendaknya dibagikan di daerah orang yang berqurban 
itu sendiri. Tetapi jika ada hajat dan manfaat yang lebih besar untuk 

dikirim ke daerah lain yang memerlukannya, maka hal ini 

diperbolehkan. Berkata Syaikh ‟Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar 

5; 

“Pada asalnya qurban itu disembelih oleh orang yang berqurban di 

daerahnya. Akan tetapi, apabila ada hajat dan manfaat yang lebih 

besar untuk dikirim (ke daerah lain) –misalnya; ke negeri yang sedang 

mengalami kelaparan atau tertimpa bencana,- maka 

diperbolehkan.”
1446

  

 

 Diperbolehkan memberikan daging qurban kepada orang kafir, selama 
orang kafir tersebut bukan merupakan kafir harbi (orang kafir yang 

memerangi kaum muslimin). Hal ini sebagaimana fatwa dari Lajnah 

Da‟imah; 

“Kita dibolehkan memberi daging qurban kepada orang kafir 

mu‟ahid
1447

 baik karena statusnya sebagai orang miskin, kerabat, 

tetangga, atau karena dalam rangka menarik simpati mereka. Namun 

tidak dibolehkan memberikan daging qurban kepada orang kafir 

harbi,
1448

 karena kewajiban kita kepada kafir harbi adalah 

merendahkan mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Hukum ini 

juga berlaku untuk pemberian sedekah.”
1449

 

 

 Apabila setelah disembelih daging qurban busuk, dicuri, atau diambil 
orang lain yang tanpa ada kecerobahan dari pihak pemilik qurban, 

maka pemilik qurban tidak wajib mengganti. Namun jika hal itu 

diebabkan karena kecerobahan pemilik qurban, maka wajib mengganti 

daging qurban yang harus disedekahkan dan kemudian 

menyedekahkannya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-Utsaimin 5. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1446

 Ahkamul „Idain wa Asyara Dzilhijjah, 88. 
1447

 Kafir mu‟ahid adalah orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan kaum 

muslimin. 
1448

 Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin. 
1449

 Fatwa Lajnah Daimah, 1997. 
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 Tidak diperbolehkan memperjual-belikan bagian apapun dari hewan 
qurban, termasuk kulitnya. Haramnya menjual kulit qurban 

merupakan pendapat Jumhur ulama‟. Berdasarkan hadits Dari Abu 

Hurairah y, Rasulullah a bersabda; 

 

ُٗه  ٌَو ُٗه فَو َو ؤُهْ ِحَيخَو  سَو ؤُهْ ِحَيزَو ٍْ ْٓ ثَوباَو ِج   .َِو

 

“Barang siapa yang menjual kulit hewan qurbannya, maka tidak ada 

(nilainya ibadah) qurbannya.”
1450

  

 

 Upah untuk penyembelih harus diambilkan dari harta lain (selain 
qurban). Dan penyembelih boleh diberi daging qurban sebagai 

sedekah, dan bukan sebagai upah. Ali bin Abi Thalib y berkata;  

 

 ْْ ؤَو َٚو  ِٗ ِٔ ٍَوٝ ثُهْس ََو  َو ْٛ ْْ ؤَولُه َُو ؤَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو
يُه اَاِ ْٛ ؼُه ِْٔي ضَو طَو َِو ؤَو

ب  َٙو ْٕ ِِ َعاضَو  ٌْجَو َٝو ا ْْ َلَو ؤُهْ ِغ ؤَو َٚو ب  َٙو ِز ٍَ ؤَوِج َٚو ب  َ٘و ِز ْٛ ٍُه جُه َٚو ب  َٙو
ِّ ْح ٍَو َسقَو ِث ؤَورَوّصَو

َٔوب:  لَوبيَو  ِس ْٕ  ِ ْٓ ِِ  ِٗ ُٓه ُٔهْعِغْي  .َٔوْح

 

“Rasulullah a memerintahkan kepadaku untuk mengurusi qurbannya, 

agar aku membagi-bagikan (semua) dagingnya, kulitnya, dan pakaian 

(unta tersebut) dan aku tidak diperbolehkan memberi suatu apapun 

dari qurban kepada penyembelihnya.” Lalu Ali y berkata, “Kami 

memberinya (upah) dari apa yang kami miliki.”
1451

 

 

 Bagi seorang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging qurban, 
maka diperbolehkan memanfaatkan sekehendaknya, daging tersebut 

dapat dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk lain. Akan tetapi tidak 

diperkenankan untuk menjualnya kembali kepada orang yang 

memberi hadiah atau sedekah kepadanya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5. 

 

 

 

 

 

                                                 
1450

 HR. Baihaqi Juz 9 : 19015 dan Hakim 2/390. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6118. 
1451

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1621 dan Muslim Juz 2 : 1317, Abu Dawud : 

1769, Ibnu Majah : 3099. 
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 Diperbolehkan menyimpan daging qurban sampai waktu yang lama, 
selama masih enak dimakan. Kecuali jika qurban disembelih pada 

saat-saat kelaparan, maka tidak boleh menyimpan daging qurban lebih 

dari tiga hari. Berdasarkan hadits Salamah bin Al-Akwa‟ y, 

Rasulullah bersabda;  

 

ب  َّ ٍَو ْيءٌم فَو ُٗه اَو ْٕ ِِ  ِٗ ِفْي ثَوْيِز َٚو ٌِضَوخٍب  َٓو ثَوْعسَو صَوب ُْ فَو َو  ُهّْصِجْح ىُه ْٕ ِِ َحٝ  ْٓ  َو َِو
َُه  ب َٕوب  َو ٍْ عَو ب فَو َّو ًُه وَو َٔوْفعَو يَو اَاِ  ْٛ ؼُه ا  َوب ضَو ْٛ بٌُه ًُه لَو ْمِج ُّه ٌْ َُه ا ب عَو ٌْ َْو ا ب وَو
َْو  ب ََو وَو ب عَو ٌْ ٌِهَو ا ْْ شَو ِة ا فَو ْٚ ِذطُه ازَو َٚو ا  ْٛ ُّه ؤَوْعِع َٚو ا  ْٛ ٍُه بِ ْي لَوبيَو وُه َّو ٌْ ا

ب َٙو ا ِفْي ْٛ ْْ رَوِعْيُٕه ْزدُه ؤَو إَوضَو سٌم فَو ْٙ  .ِثبٌَٕبِغ جَو

 

“Barangsiapa berqurban, maka tidak boleh ada daging qurban yang 

masih tersisa dirumahnya setelah hari ketiga.” Maka pada tahun 

berikutnya para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kami 

harus berbuat sebagaimana telah kami lakukan pada tahun lalu?” 

Beliau bersabda, “Makanlah daging hewan qurban, berilah makan 

orang lain dengannya, dan simpanlah, karena pada tahun kemarin 

orang berada dalam kesusahan, maka aku ingin kalian membantu 

mereka.”
1452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1452

 HR. Bukhari Juz 5 : 5249, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1974. 
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‘AQIQAH 
 

 

„Aqiqah adalah hewan yang disembelih kerena kelahiran anak 

sebagai rasa syukur kepada Allah q dengan niat dan syarat-syarat tertentu. 

Seorang anak yang terlahir ke dunia tergadaikan dengan „aqiqahnya. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Samurah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ُٗه  ْؤؼَو ٍَوكُه ضَو َٚو ُهْح  ٝ َّ َٚو ُهؽَو ََو اٌَؽبِثِع  ْٛ ُٗه  َو ْٕ ِٗ  ُهْصثَوحُه  َو ِز ِمْيمَو ٌٓم ِثعَو َٙو ْطرَو َِو َُه  ٌْ ُه َو  .اَو

 

“Seorang anak tergadaikan dengan „aqiqahnya; disembelih („aqiqahnya) 

pada hari ketujuh (dari kelahirannya), diberi nama, dan dicukur (rambut) 

kepalanya.”
1453

 

 

Atha‟ dan Imam Ahmad n berpendapat bahwa maksud tergadai 

ialah terhalang untuk memberikan syafa‟at kepada kedua orang tuanya, jika 

ia meninggal diwaktu masih kecil, namum belum di‟aqiqahi. 

 

„Aqiqah juga disyari‟atkan pada umat-umat terdahulu. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

ا  ْٛ َم بِض َوِخ فَوعَو ٌْجَو ِٓ ا َلَو رَوِعُك  َو َٚو  َِ ٌْ ُه َو ِٓ ا زَو رَوِعُك  َو ْٛ ُٙه يَو ٌْ َْ ا َِ ِب ٌْ ُه َو ِٓ ا   َو
 ِٓ برَوْي بحً اَو بِض َوِخ اَو ٌْجَو ِٓ ا   .َٚو َو

 

“Sesungguhnya orang-orang yahudi meng‟aqiqahi anak-anak laki-laki 

tetapi tidak meng‟aqiqahi anak-anak perempuan. „Aqiqahilah anak laki-laki 

dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing.”
1454
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Hukum ’Aqiqah 

Hukum ‟aqiqah adalah Sunnah Muakkadah, ini adalah pendapat 

Jumhur ulama‟ dari kalangan sahabat, tabi‟in, dan para ahli fiqih. Ini juga 

merupakan pendapat para ulama‟ penganut madzhab Syafi‟i, Maliki, dan 

merupakan pendapat terkuat dalam madzhab Hambali. Di antara dalil yang 

menunjukkan diperintahkannya ‟aqiqah adalah hadits dari Salman bin ‟Amir 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ُٗه اْْلَوشَوٜ ْٕ ا  َو ْٛ ْيغُه ِِ ؤَو َٚو ب  ًِ ُٗه زَو ْٕ ا  َو ْٛ ِطْ مُه ْ٘ إَو خٌم فَو ِمْيمَو َِ  َو ٌْ ُه َو عَو ا  .َِو

 

”Seorang anak (terkait) dengan ‟aqiqah(nya). Maka tumpahkanlah darah 
(hewan ‟aqiqah) untuknya dan singkirkanlah kotoran darinya.”

1455
  

 

Berkata Yahya bin Sa‟id Al-Anshari 5 (guru Imam Malik 5); 

”Aku berjumpa dengan generasi (para sahabat). Mereka tidak pernah 

meninggalkan ‟aqiqah, baik untuk anak laki-laki maupun anak 

perempuan.”
1456

 

 

Adapun dalil yang memalingkannya dari hukum wajib, di antaranya 

adalah sabda Rasulullah a; 

 

ْه  ْٕؽُه يَو ٍْ ُٗه فَو ْٕ هَو  َو ْٕؽُه ْْ  َو َت ؤَو إَو َو ٌَوسٌم فَو َٚو ُٗه  ٌَو ٌِسَو  ُٚه  ْٓ  .َِو

 

”Barangsiapa dilahirkan anak baginya, maka jika ia ingin menyembelih 

(kambing untuk anaknya), maka hendaknya ia menyembelih.”
1457

  

 

Berkata Imam Malik 5; 

 

ِط  ِْ َٓو اْْلَو ِِ يَو 
ِ٘ َٚو ب  َٙو ًَو ِث َّو عَو ٌْ ُت ا ب  ُهْؽزَوحَو َٙو ٌَوِىَٕ َٚو خٍب  اِججَو َٛو خُه ِث ِمْيمَو عَو ٌْ ِذ ا ٌَوْيؽَو َٚو

 ُْ ٌَو ِٗ اٌَِصْي  ْي ٍَو ْي  َو َٔوب َوعَو سَو ْٕ   إٌَبغُه ِ 
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 HR. Baihaqi Juz 9 : 19046. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 5877. 
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”‟Aqiqah (hukumnya adalah) tidak wajib, akan tetapi dianjurkankan untuk 

dikerjakan. Ia merupakan amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh 

manusia, menurut kami.”
1458

 

 

Imam Ahmad 5 sering ditanya tentang hukum ‟aqiqah apakah wajib? 

Maka beliau menjawab, ”Tidak, akan tetapi barangsiapa yang ingin 

menyembelih, maka hendaklah ia menyembelih.” 

 

 

Pihak yang Dibebani ’Aqiqah 

Pihak yang berkewajiban melakukan ‟aqiqah adalah ayah yang 

dilahirkan baginya seorang anak atau orang yang menanggung nafkah anak 

yang dilahirkan tersebut. Apabila ada pihak lain yang ingin meng‟aqiqahi 

atau membantu biaya ‟aqiqah anak tersebut sedangkan ayah anak tersebut 

masih ada, maka harus dengan seizin ayahnya. Sebagaimana sabda 

Rasulullah a; 

 

ْه  ْٕؽُه يَو ٍْ ُٗه فَو ْٕ هَو  َو ْٕؽُه ْْ  َو َت ؤَو إَو َو ٌَوسٌم فَو َٚو ُٗه  ٌَو ٌِسَو  ُٚه  ْٓ  .َِو

 

”Barangsiapa dilahirkan anak baginya, maka jika ia ingin menyembelih 

(kambing untuk anaknya), maka hendaknya ia menyembelih.”
1459

  

 

Adapun dalil diperbolehkannya pihak lain yang ingin meng‟aqiqahi 

atau membantu biaya ‟aqiqah anak tersebut adalah karena Rasulullah a 

dahulu pernah meng‟aqiqahi kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain p. 

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Ibnu ‟Abbas p; 

 

ِ يَو  ِٓ ضَو ْي ؽَو ٌْحُه ا َٚو  ِٓ ؽَو ٌْحَو ِٓ ا َك  َو َُو  َو ٍَ ؼَو َٚو  
ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو يَو اَاِ صَو ْٛ ؼُه َْ ضَو ؤَو

ْجًشب ْجًشب وَو ب وَو َّو ُٙه ْٕ  .اَاُه  َو

 

”Rasulullah a meng‟aqiqahi Hasan dan Husain p, (masing-masing) satu 

kambing.”
1460

 

                                                 
1458
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1459
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Jumlah Hewan ’Aqiqah 

Untuk anak laki-laki ‟aqiqahnya dengan menyembelih dua ekor 

kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. Ini adalah pendapat 

Jumhur ulama‟, di antaranya adalah; Ibnu ‟Abbas, dan ‟Aisyah p. Ini juga 

pendapat Asy-Syafi‟i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur n. Diriwayatkan 

dari „Aisyah i; 

 

 ِْ برَوب َِ اَو ٌْ ُه َو ِٓ ا َك  َو ْْ  ُهعَو ُْ ؤَو ُ٘ه طَو ِْ َُو ؤَو ٍَ ؼَو َٚو  
ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو ٛيَو اَوَاِ صَو ؼُه َْ ضَو ؤَو
بحٌم  بِض َوِخ اَو ٌْجَو ِٓ ا َٚو َو  ، ِْ بِفئَوزَوب ىَو  ُِه

 

“Rasulullah a memerintahkan mereka agar ber‟aqiqah untuk bayi laki-laki 

(dengan) dua ekor kambing yang sepadan (umurnya) dan untuk anak 

perempuan seekor kambing.”
1461

  

 

Waktu Pelaksanaan ’Aqiqah 

Disunnahkan menyembelih „aqiqah pada hari ketujuh dari hari 

kelahirannya. Jika hari ketujuh terlewatkan, maka pada hari keempat belas 

dari kelahiran, jika terlewatkan, maka pada hari kedua puluh satu, atau 

kapan pun. Ini adalah pendapat Hanabilah. Dari Samurah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ُٗه  ْؤؼَو ٍَوكُه ضَو َٚو ُهْح  ٝ َّ َٚو ُهؽَو ََو اٌَؽبِثِع  ْٛ ُٗه  َو ْٕ ِٗ  ُهْصثَوحُه  َو ِز ِمْيمَو ٌٓم ِثعَو َٙو ْطرَو َِو َُه  ٌْ ُه َو  .اَو

 

“Seorang anak tergadaikan dengan „aqiqahnya; disembelih („aqiqahnya) 

pada hari ketujuh (dari kelahirannya), diberi nama, dan dicukur (rambut) 

kepalanya.”
1462

 

 

Dari Buraidah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

َٓو  َٚو ِ ْشِطْ   ٜ ْ سَو ْٚ ِاِ حَو ؤَو ْشطَو ْٚ ِْلَوْضثَوعَو  َو ْجعٍب ؤَو ؽَو
ٌِ خُه رُهْصثَوحُه  ِمْيمَو عَو ٌْ  .اَو

”Aqiqah disembelih pada hari ketujuh atau hari keempat belas atau hari 

kedua puluh satu.”
1463

  

                                                 
1461
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Berkata Imam Tirmidzi 5; 

“Yang diamalkan dari (hadits) ini oleh Ahli Ilmu, mereka menyukai 

meyembelih (hewan) „aqiqah untuk anak pada hari ketujuh. Jika tidak 

mampu pada hari ketujuh, maka pada keempat belas, jika tidak mampu, 

maka pada hari yang kedua puluh satu.”
1464

 

 

 

Bacaan Ketika Menyembelih Hewan ’Aqiqah 

Apabila seorang penyembelih hewan „aqiqah hanya mengucapkan 

basmallah saja, maka hal tersebut sudah mencukupi. Sebagaimana firman 

Allah q; 

 

ا ْٛ ٍُه َٓو  فَوىُه ْي ِٕ ِِ ْا ُِه  ِٗ ُْ ِثأ َوبِر زُه ْٕ ْْ وُه ِٗ ِب ْي ٍَو   َو
ُُه اَاِ ِوطَو اْؼ ب شُه َّ

ِِ. 

 

“Maka makanlah hewan-hewan (yang halal) yang disebut nama Allah 

ketika menyembelihnya, jika kalian beriman kepada ayat-ayat-Nya.”
1465

  

 

Namun disunnahkan bagi orang yang akan menyembelih hewan 

‟aqiqah tersebut untuk mengucapkan; 

 

 َُ ُٙه ٍَ طُه اٌَو َٚو اَاُه ؤَوْوجَو  
ُِ اَاِ ٌَوهَو ِثْؽ َٚو  ْٕهَو  ِصِٖ ِِ َ٘و خُه    ِمْيمَو ٍْب  َو .فُه َو

 

”Dengan nama Allah yang Maha Besar, Ya Allah dari-Mu dan untuk-Mu 

ini adalah ‟aqiqahnya Fulan.”  

 

Atau mengucapkan; 

 

 َُ ُٙه ٍَ طُه اٌَو َٚو اَاُه ؤَوْوجَو  
ُِ اَاِ ِصِٖ نَو ْي يَو بِ  َٚو  ٌَوهَو ِثْؽ َ٘و خُه    ِمْيمَو ٍْب  َو .فُه َو

 

”Dengan nama Allah yang Maha Besar, Ya Allah untuk-Mu dan kepada-Mu 

ini adalah ‟aqiqahnya Fulan.”  
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Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari ‟Aisyah i, dari Nabi a, 

beliau bersabda; 

 

يُه  ْٛ ؼُه َك ضَو َٚو َو لَوبيَو  َٚو بحٌم  بِض َوِخ اَو ٌْجَو ِٓ ا َٚو َو  ِْ بِفإَورَوب ىَو ُِه  ِْ برَوب َِ اَو ٌْ ُه َو ِٓ ا ُك  َو  ُهعَو
ََو اٌَؽبِثِع  ْٛ ِٓ  َو برَوْي ِٓ اَو ْي ؽَو ٌْحُه ا َٚو  ِٓ ؽَو ٌْحَو ِٓ ا َُو  َو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو

اَاِ
 ُِ ا ِثْؽ ْٛ ٌُه ْٛ لُه َٚو  ِٗ ِّ ٍَوٝ اْؼ ا  َو ْٛ لَوبيَو اْشثَوحُه َٚو ِٗ اْْلَوشَوٜ  ْؤِؼ ْٓ ضَو بطَو  َو َّو ْْ  ُه طَو ؤَو َِو ؤَو َٚو

ٍْب  خُه فُه َو ِمْيمَو ِٖ  َو صَو َ٘و ٌَوْيهَو  ِب َٚو ٌَوهَو   َُ ُٙه ٍَ طُه اٌَو اَاُه ؤَوْوجَو َٚو  
 .اَاِ

 

”Di‟aqiqahkan untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan 

(umurnya) dan untuk anak perempuan seekor kambing. (Kemudian) ‟Aisyah 

i berkata, ”Rasulullah a telah meng‟aqiqahi untuk Hasan dan Husain 

masing-masing dua ekor kambing pada hari ketujuh dan beliau 

memerintahkan agar dihilangkan kotoran dari kepalanya (dicukur habis 

rambut kepalanya) dan beliau bersabda, ”Sembelihlah atas nama Allah dan 

ucapkanlah;  

 

 َُ ُٙه ٍَ طُه اٌَو َٚو اَاُه ؤَوْوجَو  
ُِ اَاِ ِصِٖ نَو ْي يَو بِ  َٚو  ٌَوهَو ِثْؽ َ٘و خُه    ِمْيمَو ٍْب  َو .فُه َو

 

”Dengan nama Allah yang Maha Besar, Ya Allah untuk-Mu dan kepada-Mu 

ini adalah ‟aqiqahnya Fulan.”
1466

  

 

Pembagian Daging ‘Aqiqah 

Hendaknya daging ‟aqiqah tersebut dibagi menjadi tiga bagian; satu 

bagian untuk keluarga, satu bagian untuk disedekahkan kepada fakir miskin, 

dan satu bagian untuk dibagi-bagikan kepada para tetangga. Berkata Ibnu 

Hazm 5; 

”Dikonsumsi, dibagikan, dan disedekahkan, semua ini hukumnya mubah, 

bukan wajib.”  
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Catatan : 

 Usia kambing yang digunakan untuk ‟aqiqah minimal adalah satu 

tahun, namun lebih utama jika usianya di atas dua tahun. Dari Jabir y 

ia berkata, bahwa Rasulullah a bersabda; 

ِؽَٕخً  ُِه ا ِبََل  ْٛ  َلَو رَوْصثَوحُه

 

“Janganlah kalian menyembelih kecuali berupa Musinnah.”
1467

  

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5; 

 

ِؽَٕخُه  ُّه ٌْ ا ب:  َٚو َٙو لَو ْٛ ب فَو َّو خُه فَو يَو ِٕ ضَ َٕوخٌم . اٌَو ُٗه ؼَو ٌَو  َُ ب رَو َِو  ُِ َٕو ٌْ َو َٓو ا
ِِ ي  ِٕ اٌضَ  َٚو

 

”(Yang dimaksud dengan) musinnah adalah hewan yang telah 

mencapai usia Tsaniyah atau lebih tua dari itu. Usia Tsaniyah untuk 

kambing adalah telah genap berusia satu tahun.”
1468

 

  

 Hewan ‟aqiqah tidak boleh mengalami cacat yang dapat menghalangi 
keabsahannya, seperti; buta, sakit, pincang, dan kurus. Hal ini 

berdasarkan hadits dari Al-Barra‟ bin ‟Azib y bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ُٓه  يِّيِ جَو ٌْ بءُه ا ْطجَو عَو ٌْ ا َٚو ب،  َٙو طَو ُه َِو ُٓه  يِّيِ جَو ٌْ خُه ا ِطْ ضَو َّو ٌْ ا َٚو ب،  َ٘و ضُه َٛو ُٓه  َو يِّيِ جَو ٌْ اءُه ا ضَو ْٛ عَو ٌْ اَو
عُه  ٍْ ب َو ِميَ٘و ْٕ حُه اٌَِزْي َلَو رُه ٌْىَوِؽْيطَو ا َٚو  . 

 

”Hewan yang jelas kebutaannya, hewan yang jelas sakitnya, hewan 

yang jelas pincangnya, dan hewan yang kurus yang sehingga tidak 

bersumsum.”
1469

  

 

‟Aqiqah tidak sah jika hewan ‟aqiqah memiliki empat cacat di atas, 

demikian pula cacat lain yang mirip dengan keempat cacat di atas atau 

yang lebih parah dari cacat di atas tersebut. 
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Berkata Imam Malik 5; 

 

ظُه  ْٛ ب َوب َلَو  َوجُه اٌَضحَو َٚو ِه  ٌَوِخ إٌُؽُه ِع ْٕ َّو يَو ِث
ِ٘ ب  َّو ِةَٔ ِٖ فَو ٌَوِس َٚو  ْٓ َك  َو ْٓ  َو َّو فَو

 ْٓ ِِ باُه  َلَو  ُهجَو َٚو خٌم  ِطْ ضَو َِو َلَو  َٚو حٌم  ضَو ْٛ ْىؽُه َِو َلَو  َٚو بءُه  ْجفَو َلَو  َو َٚو اءُه  ضَو ْٛ ب  َو َٙو ِفْي
ب َ٘و سُه ٍْ َلَو ِج َٚو ْيءٌم  ب اَو َٙو ِّ  ٌُهحُه

 

”Barangsiapa yang meng‟aqiqahi anaknya, maka kedudukannya sama 

dengan sembelihan pada waktu haji dan qurban. (Hewan tersebut) 

tidak boleh buta, lemah, patah (tanduknya), dan tidak pula yang sakit. 

Tidak boleh dijual daging sedikit pun demikian pula kulitnya.”
1470

 

 

 „Aqiqah diperbolehkan dengan menggunakan kambing jantan maupun 
betina. Namun yang lebih utama adalah yang jantan. Diriwayatkan 

dari Ummu Kurzin i, Rasulullah a bersabda; 

 

ًٔب ا ْوطَو ُْ شُه ُطوُه بحٌم َلَو  َوضُه بِض َوِخ اَو ٌْجَو ِٓ ا َٚو َو  ِْ برَوب  اَو
َِ ٌْ ُه َو ِٓ ا َْ   َو َٓ ؤَو وُه

َٔوبًصب  .ِب

 

“‟Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan 

seekor kambing. Tidak masalah jantan maupun betina.”
1471

  

 

 Tidak diperbolehkan ‟Aqiqah dengan selain kambing. Karena Nabi a 

mencontohkan meng‟aqiqahi kedua cucunya dengan kambing. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah 5, ia berkata; 

 

َٝو اَاُه   ِ خَو ضَو بِاشَو عَو
ٌِ ًَو  ِمْي ًَ فَو ُٓه ؤَوِثْي ثَوْىطٍب  ُه َو ِٓ ْث َّو ْجِس اٌَطْ  ٌِعَو ُٔهِفػَو 

بيَو  ًضا فَومَو ْٚ عُه ُٗه جُه ْٕ ْٚ لَوبيَو  َو ِٗ ؤَو ْي ٍَو ِميَو  َو َٓو  ُه ْي
ِٕ ِِ ْا ُّه ٌْ ََ ا ب  َوب ؤُه َٙو ْٕ ٌَوٝ  َو ب رَوعَو
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1471
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 ِْ برَوب َُو اَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو
يُه اَاِ ْٛ ؼُه ب لَوبيَو ضَو َِو  ْٓ ٌَوِى َٚو بشَو اَاَو  عَو َِو

 ِْ بِفإَورَوب ىَو  .ُِه

”Telah dilahirkan seorang anak laki-laki bagi ‟Abdurrahman bin Abu 

Bakar p. Lalu disampaikan kepada ‟Aisyah i, ”Wahai Ummul 

Mu‟minin, telah disembelih untuk ‟aiqahnya seekor unta.” Mendengar 

hal itu ‟Aisyah i berkata, ”Berlindunglah kepada Allah, 

sesungguhnya yang disabdakan oleh Rasulullah a adalah dua ekor 

kambing yang sepadan (umurnya).”
1472

  

 

Berkata Ibnu Hazm 5; 

”Untuk ‟aqiqah hanya boleh dilakukan dengan kambing saja dan tidak 

boleh dilakukan dengan sapi atau unta.”
1473

 

 

 Apabila seorang tidak mampu melaksanakan ‟aqiqah dengan dua ekor 
kambing untuk anak laki-laki, maka diperbolehkan ber‟aqiqah dengan 

seekor kambing. Ini adalah pendapat Abdullah bin „Umar, „Urwah bin 

Zubair p, dan Imam Malik 5. Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p; 

 

 ِٓ ْي ؽَو ٌْحُه ا َٚو  ِٓ ؽَو ٌْحَو ِٓ ا َك  َو َُو  َو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو
يَو اَاِ ْٛ ؼُه َْ ضَو ؤَو

ْجًشب ْجًشب وَو ب وَو َّو ُٙه ْٕ ِ يَو اَاُه  َو  .ضَو

”Rasulullah a meng‟aqiqahi Hasan dan Husain p, (masing-masing) 

satu kambing.”
1474

  

 

Imam An-Nawawi 5 berkata; 

”Sunnahnya dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor 

kambing untuk anak perempuan. Apabila hanya satu ekor kambing 

untuk laki-laki, berarti dasar Sunnah sudah dilakukan.”
1475

 

 

Berkata Al-Murdawi 5; 

”Meng‟aqiqahi anak laki-laki hanya dengan satu ekor kambing, maka 

itu sudah cukup (sah).”
1476
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 Seorang diperbolehkan berhutang untuk melakukan ‟aqiqah, selama 
diperkirakan nantinya mampu untuk membayar hutang tersebut. 

Berkata Imam Ahmad 5; 

”Jika ia tidak memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk biaya 

‟aqiqah, maka (jika) ia berhutang. Aku berharap semoga Allah 

mengganti hutangnya, kerena ia telah menghidupkan Sunnah 

Rasulullah a.” 

 

Berkata Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

”Barangsiapa yang tidak memiliki dana untuk melaksanakan qurban 

atau ‟aqiqah, silakan meminjam uang untuk melaksanakannya, dengan 

catatan (ia) memiliki kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman 

tersebut.”
1477

 

 

 Apabila seorang wanita melahirkan anak kembar, maka masing-
masing anak harus di‟aqiqahi sendiri-sendiri (tidak dapat digabung). 

Ini adalah ijma‟ ulama‟. 

 

 Hari kelahiran dihitung sebagai hari pertama. Ini adalah pendapat 
madzhab Syafi‟i dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. Sehingga misalnya seorang 

anak lahir pada hari Ahad, maka hari ketujuhnya adalah hari Sabtu. 

 

 Apabila seorang melakukan ‟aqiqah sebelum atau setelahnya waktu-
waktu yang disebutkan dalam hadits di atas, maka diperbolehkan. 

Karena penetapan pelaksanaan pada waktu-waktu yang dijelaskan 

dalam hadits adalah Sunnah (yang utama). Sehingga seandainya 

seorang menyembelihnya pada sebelum atau setelah hari ketujuh, 

maka diperbolehkan dan dianggap telah mencukupi ketentuan syari‟at. 

Ketentuan yang dijadikan pegangan adalah hewan ‟aqiqah yang 

disembelih, bukan hari hewan tersebut dimasak dan dimakan. Berkata 

Ibnul Qayyim 5; 

”Tampaknya pembatasan waktu tujuh hari adalah Sunnah. Seandainya 

‟aqiqah dilaksanakan pada hari keempat, kedelapan, kesepuluh, atau 

setelahnya, (maka) tidak apa-apa.”
1478
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 Disunnahkan menyembelih hewan ‟aqiqah sebelum mencukur rambut 
kepala bayi. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam hadits dari 

Samurah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

ٍَوكُه  َٚو ُهْح  ٝ َّ َٚو ُهؽَو ََو اٌَؽبِثِع  ْٛ ُٗه  َو ْٕ ِٗ  ُهْصثَوحُه  َو ِز ِمْيمَو ٌٓم ِثعَو َٙو ْطرَو َِو َُه  ٌْ ُه َو اَو
ُٗه  ْؤؼَو  .ضَو

“Seorang anak tergadaikan dengan „aqiqahnya; disembelih 

(„aqiqahnya) pada hari ketujuh (dari kelahirannya), diberi nama, dan 

dicukur (rambut) kepalanya.”
1479

 

 

 Apabila hari ketujuh kelahiran anak bertepatan dengan ‟Idul Adh-ha, 
maka diperbolehkan melakukan ‟aqiqahnya anak sekaligus qurbannya 

anak. Ini adalah pendapat Hasan Al-Bashri, Muhammad bin Sirin, 

Qatadah, dan Hisyam. Ini juga salah satu riwayat Imam Ahmad 5. 

Alasan bolehnya digabungkan adalah karena tercapainya tujuan 

dengan satu penyembelihan. Karena qurban anak yang telah 

dilahirkan disyaria‟atkan, sebagaimana ber‟aqiqah untuknya juga 

disyari‟atkan. Sehingga jika seorang menyembelih dengan niat 

ber‟aqiqah untuk anak dan berqurban untuk anak, maka hal itu telah 

memenuhi keduanya. Berkata Abu „Abdillah 5 ; 

“Jika dilangsungkan qurban untuknya (anak), maka qurban tersebut 

sudah mewakili „aqiqah.”
1480

 

 

 Tidak disyari‟atkan menyembelih hewan ‟aqiqah sebelum kelahiran 
bayi, karena penyebabnya belum ada. Hal ini disepakati oleh seluruh 

ahli fiqih. Berkata Imam An-Nawawi 5; 

”Disepakati bahwa apabila desembelih sebelum kelahiran, tidak 

dianggap sebagai ‟aqiqah, tetapi hanya sembelihan biasa.”
1481

 

 

 Disunnahkan melaksanakan ‟aqiqah untuk bayi yang meninggal dunia 
sebelum hari ketujuh dari kelahirannya. Ini adalah pendapat para 

ulama‟ penganut madzhab Syafi‟i dan pendapat yang dipilih oleh 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. Berkata Imam 

Nawawi 5; 

”Apabila bayi meninggal dunia sebelum tujuh hari dari masa 

kelahirannya, menurut kami disunnahkan untuk di‟aqiqahi.”
1482
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 Demikian pula jika bayi meninggal dunia setelah hari ketujuh dari 
kelahirannya dan belum di‟aqiqahi. Maka dianjurkan untuk 

melaksanakan ‟aqiqah untuk bayi tersebut. Ini adalah pendapat 

madzhab Syafi‟i dan madzhab Hambali. 

 

 Batasan waktu kewajiban seorang ayah untuk meng‟aqiqahi anaknya 

adalah sampai anak tersebut baligh. Jika telah lewat usia baligh dan 

anak tersebut belum di‟aqiqahi, maka gugurlah kewajiban ‟aqiqah 

bagi ayah. Dan anak tersebut diberikan kebebasan 

melaksanakan‟aqiqah untuk dirinya sendiri. Ini adalah pendapat Imam 

Asy-Syafi‟i 5. 

 

 Diperbolehkan seorang meng‟aqiqahi dirinya sendiri setelah baligh, 
jika sewaktu kecil ia belum di‟aqiqahi. Ini adalah pendapat Atha‟, 

Hasan Al-Bashri, dan Muhammad bin Sirin. Diriwayatkan dari Anas 

y; 

 

حِ  َٛ ِٗ ثَوْعسَو إٌُجُه َٔوْفِؽ  ْٓ َك  َو َُو  َو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو َْ إٌَِجَي صَو  .ؤَو

 

”Nabi a meng‟aqiqahkan dirinya sendiri sesudah kenabian (sesudah 

beliau diangkat sebagai Nabi).”
1483

  

 

Berkata Al-Hasan Al-Bashri 5; 

”Apabila anda belum di‟aqiqahi, maka ‟aqiqahilah diri anda, 

walaupun sudah dewasa.”
1484

 

 Tidak dimakruhkan mematahkan tulang hewan ‟aqiqah. Karena tidak 

ada satu hadits shahih pun dari Nabi a yang melarang tentang hal 

tersebut. Di antara hadits tersebut adalah; 

ب ًّ  ْ ا  َو ْٚ طُه َلَو رَوْىؽُه َٚو ا  ْٛ ٍُه  وُه

 

“Makanlah, dan janganlah kalian mematahkan tulangnya.”
1485
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 Tidak diperbolehkan menjual kulit hewan ‟aqiqah. Berkata Imam 

Ahmad 5; 

”Subahanallah, bagaimana bisa menjualnya padahal sudah diserahkan 

kepada Allah q?” 

 

Berkata Al-Baghawi 5; 

”Tidak boleh menjual bagian manapun dari hewan ‟aqiqah. Sebab 

hewan tersebut disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah q. Sama seperti hewan qurban.” 

 

 Tidak disyari‟atkan untuk melumuri anak yang baru dilahirkan dengan 

darah hewan ‟aqiqah, karena ini merupakan kebiasaan jahiliyah yang 

dilarang oleh Nabi a. Ini telah diganti dengan mencukur rambut 

kepala anak yang dilahirkan tersebut (lalu menyedekahkan perak 

seberat rambutnya) dan melumuri kepalanya dengan minyak  za‟fan. 

Sebagaimana riwayat dari Abu Buraidah y, ia berkata; 

 

ُٗه  ْؤؼَو ٌَوغَودَو ضَو َٚو بًح  ثَوحَو اَو ٌَم شَو َٔوب  ُه َو ِس ٌِسَو ِْلَو َو ُٚه ا  َيِخ ِبشَو ٍِ ِ٘ ب ٌْجَو وُهَٕب ِفي ا
ُٗه  ْؤؼَو ٍِكُه ضَو َٔوْح َٚو بًح،  َٔوْصثَوحُه اَو َِ وُهَٕب  ْؼ َو بءَو اَاُه ِثبْاِ ب جَو َّ ٍَو ب، فَو َٙو ِِ ِثسَو

َْو  ا طَو ْ فَو ُٗه ِثعَو غَورُه ٍْ َٔو  .َٚو

 

”Dahulu pada masa jahiliyah, jika seorang dari kami kelahiran seorang 

anak laki-laki, maka disembelihlah seekor kambing dan dilumuri 

kepala anak tersebut dengan darah sembelihan itu. Ketika Islam 

datang, kami menyembelih seekor kambing, mencukur rambutnya dan 

melumuri kepalanya dengan minyak za‟faran.”
1486

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1486

 HR. Abu Dawud : 2843. Hadits dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul 

Ghalil : 1172. 



  

683

 Daging ‟aqiqah boleh dibagikan dalam keadaan mentah atau telah 
dimasak. Namun lebih utama untuk memasak daging ‟aqiqah, tidak 

diberikan dalam keadaan mentah. 

  

 Diperbolehkan membagikan daging ‟aqiqah kerumah-rumah atau 

mengundang untuk makan bersama dirumah orang yang ber‟aqiqah. 

 

 Diperbolehkan memberikan daging ‟aqiqah kepada orang kafir, 
terutama jika mereka miskin, tetangga, atau masih memiliki hubungan 

kekerabatan. Selama orang kafir tersebut bukan merupakan kafir harbi 

(orang kafir yang memerangi kaum muslimin), karena pemberian ini 

merupakan sedekah. 
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HUKUM SEPUTAR NAMA 
 

 

Di dalam Islam nama memiliki arti penting terhadap sesuatu yang 

dinamai. Dan Rasulullah a juga mengaitkan sesuatu dengan namanya. 

Sebagaimana sabda beliau; 

 

ب اَاُه  َٙو َّو ٌِ ب َُو ؼَو ٍَو ؤَوْؼ َٚو ب  َٙو ٌَو طَو اَاُه  فَو بضٌم  َو ُٗه ِ فَو ٌَو ْٛ ؼُه ضَو َٚو ٛا اَاَو  ّصَو َيخٌم  َو ّصَو   ُه

 

“Ushayyah ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, Ghifar 

semoga Allah mengampunkannya, dan Aslam semoga Allah memberikan 
keselamatan.”

1487
 

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

 

ءُه لَوبيَو  ْطثَو َو ا وَو ْٛ بٌُه ِٖ اْْلَوْضضَو لَو ِص َ٘و ُُه  ب اْؼ َِو ءُه  ْطثَو َو ا وَو ْٛ ٌُه َٔوعَو َٓو  ُٓه ِ ْي ْي ؽَو ٌْحُه اَو
ءٌم  ثَو َو َٚو  .وَوْطةٌم 

 

Ketika Husain y sampai di Karbala, maka ia bertanya, “Apa nama kota 

ini?” Para sahabat menjawab, “Karbala.” Husain y pun berkata, “Karb wa 

Bala‟ (artinya musibah dan bencana).”
1488

 

 

Maka pada tahun 61 H terjadi musibah berupa peperangan sengit yang 

terjadi di kota tersebut antara Yazid y dan Husain y, yang mengakibatkan 

terbunuhnya Husain y.  

 

Nama yang disandang oleh seseorang ternyata –dengan izin Allah q- 

memiliki pengaruh terhadap akhlak dan perilaku orang tersebut. 

Diriwayatkan dari Sa‟id bin Musayyab 5 dari bapaknya; 

 

ٌْم  ْع هَو لَوبيَو  َو ُّه بيَو ِبَو اْؼ َُو فَومَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو ٌَوٝ إٌَِجيِّيِ صَو بءَو ِب ُٖه جَو َْ ؤَوثَوب ؤَو
ب  َّو َيتُه فَو ؽَو ُّه ٌْ ُٓه ا ِٗ ؤَوِثْي لَوبيَو ْث ْي ِٔ ب َّ ب ؼَو ًّ ِيِّيطُه اْؼ ًٌم لَوبيَو َلَو ؤَو َو ْٙ ْٔذَو ؼَو لَوبيَو ؤَو

َٕوب ثَوْعسُه  َٔوخَو ِفْي ْٚ عُه ٌْحُه ٌَوِذ ا ا  .ظَو
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“Sesungguhnya bapaknya datang kepada Nabi a. Lalu beliau bersabda, 

“Siapakah namamu?” Bapaknya menjawab, “Hazn (hazn artinya keras). 

Nabi a bersabda, “(Namamu sekarang diganti) Sahl (sahl artinya mudah).” 

Hazn menjawab, “Aku tidak akan merubah nama yang diberikan bapakku 

kepadaku.” Said bin Musayyab 5 berkata, “Sesudah itu senantiasa ada 

kekerasan di tempat kami.”
1489

 

 

Demikian pula kejadian ketika perang Badar yang terjadi pada tanggal 

17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriyah. Ketika perang tanding (satu lawan satu) 

kaum Quraisy menampilkan tiga orang, yaitu; Utbah bin Rabi‟ah (utbah 

artinya loyo), Syaibah bin Rabi‟ah (syaibah artinya laki-laki tua), dan Walid 

bin Utbah (walid artinya bayi). Dari kalangan kaun muslimin Rasulullah a 

menunjuk Hamzah bin Abdul Muththalib y (hamzah artinya singa), „Ali 

bin Abi Thalib y („ali artinya tinggi), dan „Ubaidah bin Harits y („ubaidah 

artinya ahli ibadah). 

 

Hamzah y berhadapan dengan Utbah (singa berhadapan dengan 

orang yang loyo), „Ali y berhadapan dengan Syaibah (yang tinggi 

berhadapan dengan laki-laki tua), dan „Ubaidah y berhadapan dengan 

Walid (ahli ibadah berhadapan dengan bayi). Maka Hamzah y berhasil 

menusuk Utbah, dan Utbah pun tewas. „Ali y juga berhasil melumpuhkan 

Syaibah. Namun terjadi duel yang cukup kuat antara „Ubaidah y dengan 

Walid. Keduanya bergantian saling memukul dan menghindar, hingga suatu 

kesempatan berpihak kepada Walid, dan Ubaidah y sedang terluka, maka 

Hamzah dan „Ali p, menyerang Walid hingga Walid berhasil dibunuh. 

 

Pada kisah di atas dapat dilihat bahwa nama-nama kaum muslimin 

jauh lebih baik daripada nama-nama orang kafir Quraisy. Sehingga Allah q 

memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. 

 

Nama juga akan tetap digunakan ketika seorang telah memasuki alam 

Barzah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Al-Barra‟ bin „Azib y, 

tentang perjalanan ruh setelah kematian. Disebutkan dalam hadits yang 

panjang tersebut bahwa Rasulullah a menceritakan tentang ruh orang yang 

beriman, beliau bersabda; 

 

ِخ ِبََل ...  ِاىَو َّو َو ٌْ َٓو ا ِِ ٍب  َلَو َِو ٍَوٝ  ب  َو َٙو ِٕي ِث َْو  َوْع ْٚ ُط ُّه ب فَو َو  َو َٙو َْو ِث ْٚ سُه يَوّْصعَو فَو
 ِٗ بِا َّو ِٓ ؤَوْؼ ٍْب ِثإَوْ ؽَو ِٓ فُه َو ٌْم اْث َْو فُه َو ْٛ ٌُه ْٛ مُه يَو ْٚ ُه اٌغَيِّيِتُه فَو ا اٌُط صَو َ٘و ب  َِو ا  ْٛ بٌُه لَو
يَوب  ْٔ بِء اٌُس َّو ٌَوٝ اٌَؽ ب ِب َٙو ا ِث ْٛ َٙو زَو ْٕ َزٝ  َو يَوب  َو ْٔ ب ِفي اٌُس َٙو ُٗه ِث َٔو ْٛ ُّ ا  ُهؽَو ْٛ بُٔه  ...اٌَِزْي وَو

                                                 
1489

 HR. Bukhari Juz 5 : 5836. 
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“... Maka para malaikat naik (dengan membawa ruh ke langit), dan 

tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat, kecuali mereka berkata, 

“Ruh siapakah yang sangat baik ini?” Mereka menjawab, “Fulan bin 

Fulan” (mereka menyebutnya) dengan nama terbaik yang dimilikinya di 

dunia, hingga mereka sampai ke langit dunia...” 

 

Adapun tentang ruh orang kafir, maka beliau bersabda; 

 

ب ...  َِو ا  ْٛ بٌُه ِخ ِبََل لَو ِاىَو َّو َو ٌْ َٓو ا ِِ ٍب  َلَو َِو ٍَوٝ  ب  َو َٙو َْو ِث ْٚ ُط ُّه ب فَو َو  َو َٙو َْو ِث ْٚ سُه يَوّْصعَو فَو
َْو  ب ِٗ اٌَِزْي وَو بِا َّو ِح ؤَوْؼ ٍْب ِثإَوْلجَو ِٓ فُه َو ٌْم ْث َْو فَو َو ْٛ ٌُه ْٛ مُه يَو ِجْيشُه فَو ٌْرَو ْٚ ُه ا ا اٌُط صَو َ٘و

يَوب  ْٔ بِء اٌُس َّو ٌَوٝ اٌَؽ ِٗ ِب يَو ِث ِٙ زَو ْٕ َزٝ  َو يَوب  َو ْٔ ب ِفي اٌُس َٙو ٝ ِث َّ  ... ُهؽَو

 

“... Maka para malaikat naik (dengan membawa ruh ke langit), dan 

tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat, kecuali mereka berkata, 

“Ruh siapakah yang sangat buruk ini?” Mereka menjawab, “Fulan bin 

Fulan” (mereka menyebutnya) dengan nama terburuk yang dimilikinya di 

dunia, hingga mereka sampai ke langit dunia...”
1490

 

 

Bahkan pada Hari Kiamat seorang juga akan dipanggil dengan 

namanya dan nama bapaknya, oleh karena itu hendaknya seorang 

memilihkan nama yang baik untuk dirinya dan anak-anaknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1490
 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

1676. 
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Yang Berhak Memberi Nama 

Tidak ada perselisihan dikalangan ulama‟ bahwa yang paling berhak 

memberi nama kepada seorang anak adalah bapak dari anak tersebut. 

Sebagaimana Allah q memerintahkan agar memanggil anak dengan 

menisbahkan kepada bapaknya. Ini merupakan isyarat bahwa hak memberi 

nama adalah hak bapak. Allah q berfirman; 

 

 ُْ ُ٘ه ْٛ سَو ااَِ  اُهْز ُه ْٕ ظُه ِ  َٛو ؤَوْلؽَو ُ٘ه  ُْ ِٙ  ِ ثَوبِا

 

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (menggunakan) nama 

bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah.”
1491

  

 

Dan Rasulullah a sendiri (sebagai bapak) yang memberi nama untuk 

anak-anaknya. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َُو  ْي ِ٘ ا ُِ ؤَوِثْي ِبْثطَو ُٗه ِثبْؼ ْيزُه َّو ٌَم فَوؽَو ٍَوخَو  ُه َو ْي ٍَ يَو اٌ
ٌِ ٌِسَو   ُٚه

 

“Semalam anakku lahir, maka aku memberi nama dengan nama bapakku; 

Ibrahim.”
1492

 

 

Oleh karena itu jika terjadi perselisihan antara suami dan isteri tentang 

nama bagi anak mereka, maka yang lebih berhak memberi nama untuk anak 

tersebut adalah suami (bapak dari anak tersebut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1491

 QS. Al-Ahzab : 5. 
1492

 HR. Muslim Juz 4 : 2315. 
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Waktu Pemberian Nama 

Disunnahkan memberi nama anak pada salah satu di antara dua waktu 

berikut, yaitu : 

 

 Pada Hari Pertama 

Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

َُو  ْي ِ٘ ا ُِ ؤَوِثْي ِبْثطَو ُٗه ِثبْؼ ْيزُه َّو ٌَم فَوؽَو ٍَوخَو  ُه َو ْي ٍَ يَو اٌ
ٌِ ٌِسَو   ُٚه

 

“Semalam anakku lahir, maka aku memberi nama dengan nama bapakku; 

Ibrahim.”
1493

 

 

Dan hari kelahiran dihitung sebagai hari pertama. Ini adalah pendapat 

madzhab Syafi‟i dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Muhammad 

bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. 

 

 Pada Hari Ketujuh 

Sebagaimana diriwayatkan dari Samurah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ُٗه  ْؤؼَو ٍَوكُه ضَو َٚو ُهْح  ٝ َّ َٚو ُهؽَو ََو اٌَؽبِثِع  ْٛ ُٗه  َو ْٕ ِٗ  ُهْصثَوحُه  َو ِز ِمْيمَو ٌٓم ِثعَو َٙو ْطرَو َِو َُه  ٌْ ُه َو  .اَو

 

“Seorang anak tergadaikan dengan „aqiqahnya; disembelih („aqiqahnya) 

pada hari ketujuh (dari kelahirannya), diberi nama, dan dicukur (rambut) 

kepalanya.”
1494

 

 

Namun jika seorang memberi nama bagi anaknya pada selain kedua 

waktu tersebut, maka hal itu diperbolehkan. Berkata Ibnul Qayyim 5; 

“Memberi nama (anak) pada hari pertama (ia) dilahirkan, boleh juga ditunda 

sampai hari ketiga, atau sampai pelaksanaan hari „aqiqah (hari ketujuh). 

Boleh sebelum atau sesudah hari tersebut, tergantung kebutuhan.”
1495

 

 

 

 

 

                                                 
1493

 HR. Muslim Juz 4 : 2315. 
1494

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 1522, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2837, dan Ibnu Majah : 

3165. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4184. 
1495

 Tuhfatul Maudud, 88. 
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Hukum Sebuah Nama 

Nama yang disandang oleh seseorang akan masuk pada salah satu di 

antara empat hukum berikut; termasuk nama yang diperbolehkan, 

disunnahkan, dimakruhkan, atau yang diharamkan. Berikut ini adalah 

perinciannya. 

 

A. Nama yang Diperbolehkan 

Nama yang diperbolehkan adalah nama-nama yang tidak masuk pada 

ketegori; nama-nama yang disunnahkan, dimakruhkan, dan diharamkan. 

Dan hukum asal nama apapun adalah mubah (boleh), selama tidak termasuk 

nama yang dimakruhkan atau yang diharamkan. 

 

B. Nama yang Disunnahkan 

Nama yang disunnahkan untuk digunakan bagi seseorang, antara lain:  

 

1. Nama „Abdullah atau „Abdurrahman 

Nama „Abdullah dan „Abdurahman adalah nama yang paling dicintai 

oleh Allah q. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Wahab Al-Jasymi y, 

Rasulullah a bersabda; 

 ِٓ َّو ْجسُه اٌَطْ  َٚو َو ْجسُه اَاِ  ٌَوٝ اَاِ  َو بِء ِب َّو ُت اْْلَوْؼ  ؤَو َو

“Nama yang paling dicintai Allah adalah „Abdullah dan 

„Abdurrahman.”
1496

 

 

Terdapat sekitar tiga ratus orang sahabat yang menggunakan nama 

„Abdullah. Dan nama „Abdullah juga diberikan kepada bayi pertama kaum 

Muhajirin yang lahir di Madinah setelah hijrah dari Makkah, yaitu 

„Abdullah bin Zubair p. 

 

2. Nama penghambaan kepada Allah q dengan Asma‟ul Husna 

Misalnya; 

Abdul „Aziz : Hamba Dzat Yang Maha Mulia 

Abdul A‟la : Hamba Dzat Yang Maha Tinggi 

Abdul Ghafur : Hamba Dzat Yang Maha Pengampun 

Abdul Hakim : Hamba Dzat Yang Maha Bijaksana 

Abdul Halim : Hamba Dzat Yang Maha Penyabar 

Abdul Malik : Hamba Dzat Yang Maha Menguasai 

Abdul Wahhab : Hamba Dzat Yang Maha Pemberi 

Abdurrauf : Hamba Dzat Yang Maha Belas Kasih 

Abdussalam : Hamba Dzat Yang Maha Sejahtera 

Dan yang semisalnya. 

                                                 
1496

 HR. Abu Dawud : 4950. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 161. 
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3. Nama Nabi dan Rasul 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Wahab Al-Jasymi y, Rasulullah 

a bersabda; 

 

ِجيَوبءِ  ْٔ بِء اْْلَو َّو ا ِثإَوْؼ ْٛ ُّ  رَوؽَو

 

“Berilah nama dengan nama para Nabi.”
1497

 

 

Nama para Nabi dan Rasul antara lain : 

1. Adam   14. Harun 

2. Idris    15. Dawud 

3. Nuh    16. Sulaiman 

4. Hud    17. Ayyub 

5. Shalih   18. Ilyas 

6. Luth    19. Ilyasa‟ 

7. Ibrahim    20. Yunus 

8. Ismail    21. Zakaria 

9. Ishaq    22. Yahya 

10. Ya‟qub   23. Dzul Kiffli 

11. Yusuf    24. Isa 

12. Syua‟ib    25. Muhammad 

13. Musa 

 

4. Nama orang yang shalih 

Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu‟bah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ُْ ُٙه ٍَو ْج َٓو لَو ٌِِحْي اٌَّصب َٚو  ُْ ِٙ بِا ِجيَو ْٔ َْو ِثإَو ْٛ ُّ ا  ُهؽَو ْٛ بُٔه ُْ وَو ُٙه  .ِبَٔ

 
“Sesungguhnya mereka biasa memberi nama (anak-anak mereka) dengan 

nama-nama para nabi mereka dan orang-orang yang shalih sebelum 

mereka.”
1498

 

 

Yang termasuk golongan orang-orang shalih adalah; para sahabat, 

tabi‟in, atba‟ut tabi‟in, dan para ulama‟. Misalnya; Umar, Utsman, „Ali, 

„Abbas, Jabir, Muawiyah, Anas, Salman, „Aisyah, Hafshah, Sufyan, 

Fudhail, dan lain sebagianya. 

 

                                                 
1497

 HR. Abu Dawud : 4950. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 2 : 1977. 
1498

 HR. Muslim Juz 3 : 2135. 
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5. Nama sifat yang terpuji 

Nama sifat yang terpuji yang disunnahkan adalah harus memenuhi 

dua syarat, yaitu; berasal dari bahasa arab dan maknanya baik, jika ditinjau 

dari segi syari‟at dan bahasa. Berkata Syaikh Bakar Abu Zaid 2; 

“Bahwa nama bayi menumbuhkan sifat yang terpuji selama kedua syarat ini 

terpenuhi; berasal dari bahasa arab, dan konteks serta maknanya baik, jika 

ditinjau dari segi bahasa dan syari‟at.”
1499

 
 

Misalnya; 

„Irfan  : Kebaikan 

Hanif  : Yang lurus 

Hafizhah : Wanita yang memelihara diri 

Dan sebagainya. 

 

 

C. Nama yang dimakruhkan 

Nama-nama yang dimakruhkan untuk digunakan bagi seseorang, 

antara lain: 

 

1. Nama yang dilarang di dalam hadits dan yang semisal dengannya 

Di antara nama-nama yang dilarang melalui hadits Rasulullah a 

adalah : 

 

Aflah  : Yang menang 

Rabah  : Yang beruntung 

Yasar  : Kiri 

Nafi  : Yang bermanfaat 

Najih  : Yang sukses 

 

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub y, ia berkata; 

 

بءٍب  َّو ِخ ؤَوْؼ َٕوب ِثإَوْضثَوعَو ِلْيمَو يَو ضَو ِّي
ِّ ْْ ُٔهؽَو َُو ؤَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو

يَو اَاِ ْٛ ؼُه َٔوب ضَو ب َٙو َٔو
َٔوبِفعٍب  َٚو بضٍب  َٚو َوؽَو ثَوب ٍب  ضَو َٚو ٍَوحَو   .ؤَوْف

 

“Rasulullah a melarang kami memberi nama kepada hamba sahaya kami 

dengan empat nama; Aflah, Rabah, Yasar, dan Nafi‟.”
1500

  

 

 

 

                                                 
1499

 Asy-Syarhul Mumti‟, 7/542. 
1500

 HR. Muslim Juz 3 : 2136. 
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Hikmah tidak diperbolehkannya menggunakan nama-nama tersebut 

adalah agar tidak menimbulkan pesimisme. Hal ini sebagainana 

diriwayatkan dari Samurah bin Jundub y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

يُه  ْٛ ِةَٔهَو رَومُه ٍَوحَو فَو َلَو ؤَوْف َٚو َٔوِجْيًحب  َلَو  َٚو ثَوبً ب  َلَو ضَو َٚو بًضا  هَو  َوؽَو َِو َٓ  ُه َو يَو ِّّيِ َلَو رُهؽَو
يُه َلَو  ْٛ مُه يَو ُْه فَو ْٛ َٛو فَو َو  َوىُه ُ٘ه  َُ  ؤَوصَو

 

“Janganlah engkau namakan anakmu dengan Yasar, Rabah, Najih, dan 

Aflah. Karena sesungguhnya jika engkau bertanya, “Apakah disana ada 

dia?” Padahal ia tidak ada  disana, maka orang akan menjawab, “Tidak 

ada.”
1501

  

 

Nama-nama yang semisal dengan nama-nama yang dilarang pada 

hadits di atas, adalah : 

 
Mubarak : Penuh barakah 

Muflih  : Selalu menang 

Khair  : Selalu baik 

Surur  : Selalu bahagia 

Ni‟mah : Kenikmatan 

 

Berkata Ibnul Qayyim 5; 

“Nama-nama berikut juga termasuk kategori nama-nama di atas; Mubarak, 

Muflih, Khair, Surur, Ni‟mah, dan semisalnya. Karena muatan makna yang 

tidak disukai oleh Rasulullah a dalam keempat nama di atas (Aflah, Rabah, 

Yasar, dan Nafi‟) terdapat pula dalam nama-nama tersebut. Karena dapat 

pula ditanyakan, “Apakah Khair (kebaikan) ada padamu?” “Apakah Surur 

(kebahagian) ada padamu?” “Apakah Ni‟mah (kenikmatan) ada padamu?” 
Seorang mungkin menjawab, “Tidak.” Maka hati orang pun akan merasa 

tidak berkenan dengan hal tersebut dan dapat menyimpan pesimisme. 

Sehingga menjadi bentuk ucapan yang tidak baik.”
1502

 

 

2. Nama yang memiliki makna yang buruk 

Seperti; 

Harb  : Perang 

Murrah : Pahit) 

Zhalim  : Yang zhalim 

Dan yang semisalnya. 

                                                 
1501

 HR. Muslim Juz 3 : 2137. 
1502

 Tuhfatul Maudud. 
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3. Nama hewan yang dikenal dengan sifat jelek 

Seperti; 

Kalb  : Anjing 

Himar  : Keledai 

Hayyah : Ular 

Dan semisalnya. 

 

4. Nama orang-orang yang sombong 

Seperti; Fir‟aun, Qarun, Haman. Dan lain sebagainya. 

 

5. Nama malaikat 

Seperti; Jibril, Mikail, Israfil, dan selainnya. Berkata Asyhab 5; 

“Imam Malik 5 pernah ditanya tentang seorang yang memberi nama 

anaknya dengan Jibril. Beliau tidak menyukainya dan tidak tertarik sama 

sekali.”
1503

 

 

Kecuali nama Malik, karena nama ini bersekutu antara nama manusia 

dengan nama malaikat. Dan banyak sahabat Rasulullah a yang namanya 

Malik. 

 

6. Nama surat dalam Al-Qur‟an 

Misalnya; Furqan, Hamim, Thaha, Yasin, dan semisalnya. 

 

7. Nama yang dikaitkan dengan agama 

Misalnya; Dhiyauddin, Izzuddin, Muhyiddin, Nashiruddin, Nuruddin, 

Qamaruddin, Syamsuddin, Nurul Islam, Saiful Islam, dan semisalnya. 

 

8. Nama-nama yang merangsang syahwat 

Seperti; 

Nuhad  : Wanita yang montok payudaranya. 

Ghadat  : Wanita yang halus, lunak, gemulai. 

 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

 

 ِٓ  ْ َٔوبِصطُه اٌسِّيِ َٚو  ِٓ ْحِي اٌَسْ  ُِه َٚو  ِٓ  ْ
خُه ِثـ ِ ُع اٌسِّيِ يَو ِّ ظُه اٌَزْؽ ْٛ . . . فَو َو  َوجُه

َٕوخٌم  ِفْز َٚو حٌم  بزَو َٚو َو بزٌم  َٙو ُٔه َٚو ٌَم  ب َٙو ِؼ َٚو بيٌم  صَو ِٚ ًُه  ْض ِِ ٌِهَو  وَوصَو َٚو ُٖه  َٛو َٔوْح َٛو . . . . َٚو َٔوْح َٚو
ٌِهَو   .شَو

                                                 
1503

 Tuhfatul Maudud. 
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“Maka tidak diperbolehkan memberi nama dengan; Izzuddin, Muhyiddin, 

Nashiruddin, dan semisalnya. Dan termasuk juga di dalamnya seperti; 

Wishal, Siham, Nuhad, Ghadat, Fitnah, dan semisalnya.”
1504

 

 

9. Nama asing dari orang kafir, yang nama tersebut khusus untuk mereka 

Karena di antara bentuk bara‟ (berlepas diri) terhadap orang kafir 

adalah dengan tidak memberi nama dengan nama-nama orang kafir. Hal ini 

berdasarkan keumuman hadits dari Ibnu „Umar p ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ُْ ُٙه ْٕ ِِ َٛو  ُٙه ٍَب فَو ْٛ َٗو ِثمَو َج ْٓ رَوشَو  .َِو

 

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan 

mereka.”
1505

 

 

Di antara nama orang kafir, antara lain; Cruz, Diego, Franciscus, 

George, Tom, Victor, Xaverius, Margaretha, Suzan, dan semisalnya. 

 

10. Nama yang tersusun (Ganda) 

Misalnya; Muhammad Ahmad, Muhamad Sa‟id, Muhammad Haris, 

dan semisalnya. 

 

 

D. Nama yang Diharamkan 

Seorang tidak diperbolehkan menggunakan nama-nama yang 

diharamkan, nama-nama tersebut antara lain : 

 

1. Nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah q 

Para ulama‟ telah bersepakat atas diharamkannya nama-nama yang  

mengandung penghambaan kepada selain Allah q. Misalnya; 

 

Abdul Ka‟bah : Hamba Ka‟bah 

„Abdul Uzza : Hamba Uzza  

Abdun Nabi : Hamba Nabi 

Abdurrasul : Hamba Rasul 

Addussyamsi : Hamba Matahari 

Dan sebagainya. 

 

 

                                                 
1504

 As-Silsilah Ash-Shahihah, 1/216. 
1505

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4031. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Irwa‟ul Ghalil : 1269. 
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2. Nama yang khusus untuk Allah q 

Seperti; Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan semisalnya. 

Diperbolehkan menggunakan nama-nama tersebut dengan ditambah dengan 

kata „Abdul. Misalnya; „Abdul Bari, Abdul Khaliq, Abdurrahman, 

Abdurrahim, dan semisalnya. 

 

3. Nama berhala atau sesuatu yang disembah selain Allah q 

Misalnya; Lata, Uzza, Isaf, Nailah, Hubal, Brahma, Siwa, Wisnu, dan 

sebagainya. 

 

4. Nama setan 

Seperti; Khinzab, Walhan, Al-A‟war, Al-Ajda‟, dan semisalnya. 

 

5. Nama rajanya para raja dan yang semisal dengannya 

Karena rajanya para raja adalah Allah q. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

نِ  ِْ َو ٍِهُه اْْلَو َِو  ٝ َّ ًٌم رُهؽَو جَو سَو اَاِ ضَو ْٕ ٍُب ِ  َٕوعَو اْؼ َْ ؤَوْذ َع ،ِب ٌِهَو ِبََل اَاُه  َو ب َِو  َلَو 
 ًَ جَو  .َٚو

 

“Sesungguhnya serendah-rendah nama disisi Allah adalah seorang yang 

bernama raja diraja, (padahal) tidak ada raja (diraja) kecuali Allah 

r.”
1506

 

 

Adapun nama yang semisal dengan rajanya para raja adalah : 

  

Syahansah  : Raja Diraja 

Sulthanus Salathin : Raja Diraja 

Hakamul Hukkam : Hakim dari seluruh hakim 

Qadhil Qudhat  : Hakim segala hakim 

Dan yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1506

 HR. Bukhari Juz 5 : 5852 dan Muslim Juz 3 : 2143, lafazh ini miliknya. 
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Termasuk yang diharamkan pula adalah nama khusus untuk 

Rasulullah a, seperti; 

 

Sayyidun Nas  : Pemimpin manusia 

Sayyid Walad Adam : Pemimpin anak cucu Adam 

Dan yang lainnya. 

 
 

Berkata Ibnul Qayyim 5; 

“Demikian pula haramnya menggunakan nama Sayyidun Nas (pemimpin 

manusia), Sayyidul Kul, begitu pula haramnya menggunakan nama dengan 

Sayyid Walad Adam (pemimpin anak cucu Adam), karena nama ini khusus 

untuk Rasulullah q. Beliau adalah Sayyid Walad Adam, sehingga tidak 

diperbolehkan seorang pun memberi nama kepada orang lain dengan nama 

ini.”
1507

 

 

 

Mengganti Nama 

Mengganti nama yang jelek dengan yang baik disyari‟atkan di dalam 

Islam. Sebagaimana diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

ِجْيحَو  مَو ٌْ َُو ا ْؼ
طُه اَْلِ يِّيِ َْو  ُه َو ب َُو وَو ٍَ ؼَو َٚو  

ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو َْ إٌَِجَي صَو  ؤَو

 

“Sesungguhnya Nabi a mengubah nama-nama yang jelek (menjadi nama 

yang baik).”
1508

 

 

Dan Nabi a pernah mengganti : 

 

„Ashiyah (Maksiyat) dengan  Jamilah (indah) 

Ashram (tandus) dengan  Zur‟ah  (subur) 

Harb (perang)  dengan  Aslam (damai) 

Tanah Qafrah (tandus)dengan Khudrah (hijau) 

Yatsrib (celaan) dengan  Thabah (suci) 

Dan yang lainnya. 

 

Sehingga untuk nama yang termasuk pada kategori nama-nama yang 

dimakruhkan, maka dianjurkan untuk diganti. Adapun untuk nama yang 

termasuk pada kategori nama-nama yang diharamkan, maka wajib untuk 

diganti dengan yang lebih baik. 

                                                 
1507

 Tuhfatul Maudud. 
1508

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2839. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟  : 4994. 
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Kunyah 

Kunyah adalah setiap nama yang dimulai dengan Abu atau Ummu. 

Misalnya Abu „Abdillah, Abu Hafizhah, Ummu Aufa, dan semisalnya. 

Kunyah merupakan Sunnah Nabi a dan kunyah juga merupakan kemuliaan 

bagi orang yang dikunyahkan. Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan 

kunyah, antara lain : 

 
1. Diperbolehkan seorang berkunyah meskipun ia belum menikah. Seperti 

Abu Hurairah y yang nama aslinya adalah „Abdurrahman bin Shakhr, 

beliau berkunyah dengan Abu Hurairah padahal beliau belum menikah. 

 

2. Diperbolehkan bagi seorang yang telah menikah tetapi belum 

mempunyai anak atau tidak mempunyai anak untuk berkunyah. Seperti 

„Aisyah i beliau berkunyah dengan Ummu „Abdillah, padahal beliau 

tidak mempunyai anak. 

 

3. Diperbolehkan berkunyah dengan anak laki-laki maupun anak 

perempuan. 

 

4. Dipebolehkan berkunyah dengan selain nama anak tertua. 
 

5. Diperbolehkan seorang berkunyah dengan selain nama anaknya. Seperti 

Abu Bakar y, padahal beliau tidak memiliki anak yang bernama Bakar. 

„Umar y yang berkunyah dengan Abu Hafs, padahal beliau tidak 

mempunyai anak yang bernama Hafs. Dan Abu Dzar y, padahal beliau 

tidak memiliki anak yang bernama Dzar. 

 

6. Diperbolehkan memberi kunyah kepada seseorang dengan sesuatu yang 

ada pada orang tersebut. Seperti „Ali bin Abi Thalib y dikunyahkan 

oleh Rasulullah a dengan Abu Turab (bapak tanah).  

 

7. Diperbolehkan memberi kunyah kepada anak yang masih kecil. 

Sebagaimana Rasulullah a memberi kunyah Abu „Umair kepada 

saudara Anas bin Malik y yang masih kecil. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Anas bin Malik y, ia berkata; 

 

ٌِْي ؤَوخٌم  َْو  ب وَو َٚو ٍُهًمب  َٓو إٌَبِغ ذُه َُو ؤَوْ ؽَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو َْو إٌَِجُي صَو ب وَو
ْيطٍب  َّو بءَو لَوبيَو  َوب ؤَوثَوب  ُه ا جَو َْو ِبشَو ب وَو َٚو  ًُ ِغْي ُٗه فَو ْيطٍب لَوبيَو ؤَوْ ِؽجُه َّو ْٛ  ُه ُٗه ؤَوثُه ٌَو بيُه   ُهمَو

ًَو إٌُ َوْيطُه ُٔه َو  ب فَوعَو ِٗ ْي َِو تُه ِث عَو ٍْ َْو  َو ب  ضٌم وَو
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“Nabi a adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan aku mempunyai 

saudara laki-laki yang dipanggil (dengan kunyah) Abu Umair –dan ia 

sudah disapih, masih kecil.– Apabila beliau datang ke rumah(ku), beliau 

berkata, “Wahai Abu „Umair, apa yang telah diperbuat oleh Nughair?” 

Nughair (adalah seekor burung kecil) yang dipakai bermain oleh Abu 

‟Umair.”
1509

 

 
8. Diperbolehkan seorang mempunyai kunyah lebih dari satu kunyah. 

Seperti „Ali bin Abu Thalib y selain ia berkunyah dengan Abu Turab, 

ia juga berkunyah dengan Abu Hasan, mengambil nama anaknya yang 

pertama yaitu Hasan y. 

 

9. Tidak diperbolehkan berkunyah dengan kunyah Nabi a, yaitu Abul 

Qasim. Diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah p, ia berkata; 

 

 ُْ َٕوىُه ُُه ثَوْي ب ؤَوْلِؽ ًّ ب ثُهِعْضذُه لَوبِؼ َّو ِةَٔ ِزْي فَو يَو ْٕ ا ِثىُه ْٛ ُٕ َلَو رَوىَو َٚو ْي  ِّ ا ِثبْؼ ْٛ ُّ  .ؼَو
 

“Namakanlah (anakmu) dengan namaku dan janganlah berkunyah 

dengan kunyahku, karena aku diutus pembagi (Qasim) yang aku akan 

membagi di antara kalian.”
1510

 

 

10. Hendaknya seorang muslim ia tidak menghilangkan namanya karena ia 

berkunyah, kecuali jika ia telah masyhur dengan kunyahnya sehingga 

namanya hampir-hampir tidak dikenal. Seperti Abu Hurairah atau Abu 

Bakar p. 

 

11. Karena kunyah merupakan kemuliaan bagi orang yang dikunyahkan, 

maka tidak ada kunyah untuk orang kafir, kecuali mereka yang tidak 

dikenal kecuali dengan kunyahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1509

 HR. Bukhari Juz 5 : 5850, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 333, Abu Dawud : 4969, 

dan Ibnu Majah : 3720. 
1510

 HR. Bukhari Juz 3 : 2947 dan Muslim Juz 3 : 2133, lafazh ini miliknya. 
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BURUAN 
 

 

Berburu adalah menangkap hewan halal yang liar yang tidak dimiliki 

dan tidak dikuasai oleh seorang pun. Para ulama‟ telah bersepakat bahwa 

hukum berburu adalah mubah (boleh). Di antara dalil tentang bolehnya 

berburu adalah firman Allah q; 

 

ا ْٚ ُْ فَوبْصغَوبزُه زُه ٍْ ٍَو ا  َو ِبشَو  َٚو

 

”Apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka boleh berburu.”
1511

 

 

Berburu yang Diharamkan 

Berburu menjadi haram hukumnya dalam kondisi-kondisi berikut ini : 

 

1. Jika maksud berburu adalah hanya untuk bermain-main 

Tujuan berburu hanya untuk bermain-main, yaitu menjadikan binatang 

sebagai sasaran dan setelah mendapatkan binatang buruan, binatang tesebut 

tidak dimakan oleh si pemburu dan tidak pula dimakan oleh orang lain. 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, sesungguhnya Nabi a; 

 

 

ً ب طَو ْٚ ُه  َو  اٌُط
ِٗ ْيئبً ِفْي ا اَو ْٚ  َلَو رَوَزِرصُه

 

”Janganlah kalian jadikan sesuatu yang berjiwa itu sebagai sasaran.”
1512

 

 

Diriwayatkan pula dari Sa‟id bin Jubair y, ia berkata; 

 

ا  ْٛ َطلُه طَو رَوفَو َّو َٓو  ُه ا ْث ْٚ ؤَو ب ضَو َّ ٍَو ب فَو َٙو َٔو ْٛ ُِه ا ًخ  َوزَوطَو بجَو جَو ا زَو ْٛ جُه َٔوّصَو ْس  طٍب لَو َٕوفَو طَو ِث َّو ُٓه  ُه َط ْث َِو
َُو  ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو

يَو اَاِ ْٛ ؼُه َْ ضَو ا ِب صَو َ٘و ًَو  عَو ْٓ فَو َِو طُه  َّو ُٓه  َو بيَو ْث ب فَومَو َٙو ْٕ  َو
ا صَو َ٘و ًَو  عَو ْٓ فَو َِو َٓو   .ٌَوعَو

 

 

 

                                                 
1511

 QS. Al-Ma‟idah : 2. 
1512

 HR. Muslim Juz 3 : 1957. 
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”Ibnu ‟Umar p pernah melewati beberapa orang yang menjadikan seekor 

ayam sebagai sasaran untuk mereka lempar. Ketika mereka melihat Ibnu 

‟Umar p mereka berlarian darinya. Maka Ibnu ‟Umar p berkata, 

”Siapakah yang melakukan ini? Sesungguhnya Rasulullah a melaknat 

orang yang melakukan hal ini.”
1513

 

 

2. Jika yang diburu adalah binatang buruan darat, bagi seorang yang sedang 

ihram haji atau umrah 

Hal ini sebagaimana firman Allah q; 

 

 ًَ ََو  ؤُهِ  طِّيِ َٚو ُه ِح  ٍَؽَيبضَو
ٌِ َٚو  ُْ ٌَوىُه زَوبً ب  َِو ُٗه  ُِه ب عَوعَو َٚو ْحِط  جَو ٌْ ْيسُه ا ُْ صَو ُْ  ٌَوىُه ْيىُه ٍَو  َو

ٛا اَاَو اٌَِصْي  ارَمُه َٚو ب  ًِ طُه ُْ  ُه زُه ِْ ب زُه َِو طِّيِ  جَو ٌْ ْيسُه ا َْو  صَو ْٚ طُه  رُهْحشَو
ِٗ ٌَوْي  ِب

 

”Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) 

dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian, dan bagi orang-orang 

yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atas kalian (menangkap) binatang 

buruan darat, selama kalian dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah 

Yang kepada-Nyalah kalian akan dikumpulkan.”
1514

 

 

3. Memburu binatang buruan di tanah haram (Makkah dan Madinah), 

walaupun bagi orang yang tidak berihram 

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda pada hari Fathu Makkah; 

 

ٌَم  ا طَو َٛو  َو ُٙه اْْلَوْضضَو فَو َٚو اِد  َٚو ب َّو ٍَوكَو اٌَؽ ََو ذَو ْٛ ُٗه اَاُه  َو َِو َط ٍَوسَو  َو جَو ٌْ ا ا صَو َ٘و  َْ ِب
 ُْ ٌَو َٚو ْي  ٍِ ْج سٍب لَو ِٗ ِْلَو َو ِمزَوبيُه ِفْي ٌْ ًَ ا ُْ  َوِح ٌَو ُٗه  ِبَٔ َٚو ِخ  َِو ب ِميَو ٌْ َِ ا ْٛ ٌَوٝ  َو  ِب

ِخ اَاِ َِو ْط ِثحُه
ِخ َلَو  َِو ب ِميَو ٌْ َِ ا ْٛ ٌَوٝ  َو  ِب

ِخ اَاِ َِو ْط ٌَم ِثحُه ا طَو َٛو  َو ُٙه بضٍب فَو َٙو َٔو  ْٓ
ِِ ًخ  ب َو ٌِْي ِبََل ؼَو  ًَ  َوِح

نُه  ْٛ سُه اَو ٍَوٝ ُٖه  ُهْعضَو َلَو  ُهْرزَو َٚو ب  َٙو َطفَو ْٓ  َو َِو زَوِمظُه ِبََل  ٍْ َلَو  َو َٚو ُٖه  ْيسُه َٕوَفطُه صَو َلَو  ُه َٚو  
 ُْ ِٙ ِر ْٛ يُه جُه ٌِ َٚو  ُْ ِٙ ِٕ ْي ٌِمَو ُٗه  ِةَٔ ْشِذطَو فَو  ِبََل اْاِ

يَو اَاِ ْٛ ؼُه َجبغُه  َوب ضَو عَو ٌْ بيَو ا ب فَومَو َ٘و ذَو َو
ْشِذطَو  بيَو ِبََل اْاِ  .فَومَو

 

                                                 
1513

 HR. Muslim Juz 3 : 1958. 
1514

 QS. Al-Ma‟idah : 96. 
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”Sesungguhnya negeri (Makkah) ini telah Allah haramkan ketika diciptakan 

langit dan bumi. Negeri ini haram dengan ketetapan Allah sampai Hari 

Kiamat. Dan sesungguhnya tidak dihalalkan peperangan di dalamnya untuk 

seorang pun sebelumku dan tidak dihalalkan pula untukku, kecuali satu saat 

disiang hari. Maka negeri ini diharamkan dengan ketetapan dari Allah 

sampai Hari Kiamat. Tidak boleh dicabut duri-durinya, tidak boleh 

diganggu binatang buruannya, (tidak boleh diambil) barang temuannya, 

kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya, dan tidak boleh dicabut 

tumbuh-tumbuhannya yang masih segar.” Al-‟Abbas y berkata, ”Wahai 

Rasulullah, kecuali Idzkhir,
1515

 karena ia digunakan untuk penutup liang 

lahat kuburan dan untuk (penutup atap) rumah para sahabat.” Kemudian 

Rasulullah a bersabda, ”Kecuali idzkhir.”
1516

 

 

4. Diharamkan berburu binatang yang jadi milik orang lain 

Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah q; 

 

ًِ  َوب بِع جَو ٌْ ُْ ِثب َٕوىُه ُْ ثَوْي ٌَوىُه ا َٛو ِْ ا ؤَو ْٛ ٍُه ا َلَو رَوْإوُه ْٛ ُٕه َِو َٓو آ ب اٌَِصْ  َٙو ؤَو ُ
 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan 

harta sesama kalian dengan jalan yang batil.”
1517

 

 

 

Sarana Berburu 

Ada dua sarana yang dapat digunakan dalam berburu, antara lain : 
 

a. Dengan al-jawarih 

Al-jawarih adalah hewan buas yang memiliki taring, seperti; anjing, 

macan, elang, rajawali, dan yang semisalnya. Ketika berburu dengan al-

jawarih, maka al-jawarih tersebut harus melukai (mengalirkan darah) 

binatang buruannya. Jika al-jawarih tersebut membunuh binatang buruan 

dengan cara mencekiknya atau menabraknya, maka buruan tersebut tidak 

halal untuk dimakan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 

Rafi‟ bin Khudaij y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ًْ ُُه اَاِ فَوىُه ِوطَو اْؼ شُه َٚو ََو  طَو اٌَس َٙو ْٔ ب ؤَو  َِو

 

“Apa yang dialirkan darah(nya) dan disebutkan nama Allah, maka 

makanlah.”
1518

 

                                                 
1515

 Tumbuhan yang harum baunya. 
1516

 HR. Bukhari Juz 4 : 4059 dan Muslim Juz 2 : 1353, lafazh ini miliknya. 
1517

 QS. An-Nisa‟ : 29. 
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b. Dengan alat untuk berburu 

Peralatan yang dapat digunakan untuk berburu adalah benda tajam 

yang dapat mengalirkan darah, seperti; pedang, panah, tombak, lembing, 

senapan, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaiman firman Allah q; 

 

َٓو اٌَّصْيسِ   َوب ِِ ْيءٍب  ُُه اَاُه ِثشَو َٔىُه َٛو ٍُه ْج ٌَويَو ُٕهٛا  َِو َٓو آ ب اٌَِصْ  َٙو ُْ  ؤَو ُ ُٗه ؤَوْ ِسْ ىُه َٕوبٌُه رَو
 ُْ ىُه ب ُه َِو ِض  َٚو

 

”Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji 

kalian dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh 

tangan kalian dan tombak kalian.”
1519

 

 

Ketika berburu, binatang buruan harus terkena bagian yang tajam dari 

alat tersebut. Jika binatang buruan mati karena terkena bagian yang tumpul 

dari alat tersebut, maka binatang buruan tidak boleh dimakan. Sebagaimana 

diriwayatkan dari ‟Adi bin Hatim y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ًْ ِٖ فَوىُه سِّيِ بةَو ِثحَو ا ؤَوصَو ِلْيصٌم َٚو ِبشَو َٚو ُٗه  ِةَٔ ًَو فَو زَو مَو ِٗ فَو ْطِ  بةَو ِثعَو ا ؤَوصَو ًْ  ِبشَو  فَو َو رَوْإوُه
 

“Jika terkena bagian yang tajam, maka makanlah. Dan jika terkena (bagian 

yang) tumpul lalu mati, maka ia (termasuk) binatang yang (terbunuh 

karena) terlempar, maka janganlah memakan(nya).”
1520

 

 

 
Syarat-syarat Berburu 

Syarat berburu agar hasil buruannya menjadi halal adalah : 

 

1. Orang yang berburu harus seorang yang diperbolehkan oleh syari‟at 

untuk menyembelih 

Orang yang diperbolehkan oleh syari‟at untuk menyembelih adalah 

seorang muslim atau ahli kitab (yahudi dan nashrani) yang telah dewasa 

atau mumayiz.
1521

 Berdasarkan firman Allah q; 

 

                                                                                                                            
1518

 HR. Bukhari Juz 5 : 5184 dan Muslim Juz 3 : 1968. 
1519

 QS. Al-Maidah : 94. 
1520

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5159 dan Muslim Juz 3 : 1929. 
1521

 Tamyiz adalah dapat membedakan antara yang berbahaya dan yang tidak berbahaya. 

mumamyiz biasanya dimulai sejak berusia tujuh tahun. 
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ََو  ْٛ يَو ٌْ ُْ  اَو ٌَوىُه  ًّ ِىزَوبةَو ِ  ٌْ رُهٛا ا َٓو ؤُٚه َُه اٌَِصْ  ب عَوعَو َٚو جَوبدُه  ُُه اٌغَيِّيِ ٌَوىُه  ًَ  ؤُهِ 

 ُْ ُٙه ٌَو  ًّ  ِ ُْ ىُه ُِه ب عَوعَو  َٚو

 

”Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan 

(sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab (yahudi dan nashrani) itu 

halal bagi kalian, dan makanan kalian halal (pula) bagi mereka.”
1522

 

 

Sehingga hasil buruan seorang penyembah berhala, orang yang 

murtad, dan orang yang tidak shalat, maka hasil buruan mereka tidak halal 

untuk dimakan. 

 

2. Jika menggunakan al-jawarih, maka al-jawarih tersebut harus yang 

terlatih 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

َٔوهَو  ُهٛ َٓو   َوْؽإٌَو ِِ  ُْ زُه ّْ ٍَ ب  َو َِو َٚو جَوبدُه  ُُه اٌغَيِّيِ ٌَوىُه  ًَ ًْ ؤُهِ  ُْ لُه ُٙه ٌَو  ًَ ا ؤُهِ  بشَو  َِو

ا ْٛ ٍُه ُُه اَاُه فَوىُه ىُه َّو ٍَ ب  َو َّ ِِ  َٓ ُٙه َٔو ْٛ ُّه ٍِّيِ َٓو رُهعَو ِجْي ٍِّيِ ىَو ُِه اِضِ   َٛو ٌْجَو َٓو  ا ْى ؽَو ِْ ب ؤَو َّ ِِ
ٛا ارَمُه َٚو  ِٗ ْي ٍَو َُو اَاِ  َو ٚا اْؼ اْشوُهطُه َٚو  ُْ ْيىُه ٍَو بِة   َو ٌِْحؽَو ِطْ عُه ا َْ اَاَو ؼَو  اَاَو ِب

 

”Mereka menanyakan kepadamu, ”Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” 

Katakanlah, ”Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik dan (buruan yang 

ditangkap) oleh binatang buas yang telah kalian ajari dengan melatihnya 

untuk berburu, kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah 

kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian, 

dan sebutlah nama Allah atas binatang buas tersebut (waktu 

melepaskannya). Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

sangat cepat perhitungan-Nya.”
1523

 

 

Kriteria al-jawarih yang terlatih, antara lain : 
 

 Jika dilepaskan oleh si pemburu, maka ia akan berlari (memburu 

buruannya). 

 Jika diperintahkan berhenti, maka ia berhenti. 

 Jika ia menangkap binatang buruan, maka ia tidak memakannya. 

Apabila al-jawarih menangkap buruan dan memakannya, maka buruan 

                                                 
1522

 QS. Al-Ma‟idah : 5. 
1523

 QS. Al-Ma‟idah : 4. 
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tersebut tidak halal untuk dimakan. Sebagaimana diriwayatkan dari ‟Adi 

bin Hatim y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

هَو  ؽَو ِْ ب ؤَو َّو َْو ِبَٔ ْٛ ْْ  َوىُه بفُه ؤَو ِةِّٔيِْي ؤَوذَو ًْ فَو ٍْتُه فَو َو رَوْإوُه ٌْىَو ًَو ا ْْ  َوْإوُه ِبََل ؤَو
 ِٗ َٔوْفِؽ ٍَوٝ    َو

 

“Kecuali jika anjing tersebut memakannya, maka janganlah engkau 

memakannya. Karena aku khawatir anjing tersebut menangkap 

(binatang buruan)  untuk dirinya sendiri.”
1524

 

 

Jika al-jawarih yang tidak terlatih menangkap binatang buruan 

sedangkan kondisi binatang buruan tersebut masih hidup dan sempat 

disembelih secara syar‟i, maka binatang buruan tersebut halal untuk 

dimakan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Tsa‟labah Al-

Khasyani y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ًْ ُٗه فَوىُه برَو وَو ْوذَو شَو إَوْزضَو ٍُب فَو ٍَ عَو ُّه ٌَوْيػَو ِث ِجهَو اٌَِصْي  ٍْ ْجذَو ِثىَو ب ؤَوصَو  .َِو

 

“Apa yang ditangkap oleh anjingmu yang tidak terlatih dan engkau (masih 

sempat) menyembelihnya, maka makanlah.”
1525

 

 

3. Pemburu mengucapkan basmalah ketika mengawali berburu 

Para ulama‟ telah bersepakat tentang disyari‟atkannya mengucapkan 

basmalah ketika melepaskan al-jawarih atau ketika melepaskan alat 

berburu. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Tsa‟labah 

Al-Khasyani y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ًْ َُ وُه  صُه
ُُه اَاِ ِوطَو اْؼ ُِ فَوبشُه ٍَ عَو َّو ٌْ ِجهَو ا ٍْ ْجذَو ِثىَو ب ؤَوصَو  َِو

 

“Apa yang ditangkap oleh anjingmu yang terlatih dan engkau telah 

menyebut nama Allah atasnya, maka makanlah.”
1526

 

                                                 
1524

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5169, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

1929. 
1525

 HR. Bukhari Juz 5 : 5177 dan Muslim Juz 3 : 1930, lafazh ini miliknya. 
1526

 HR. Bukhari Juz 5 : 5177 dan Muslim Juz 3 : 1930, lafazh ini miliknya. 
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Jika seorang pemburu lupa tidak membaca basmalah, maka hasil 

buruannya tetap halal. Hal ini berdasarkan keumuman hadits dari Ibnu 

„Abbas p, dari Nabi a beliau bersabda; 

 

 ِٗ ْي ٍَو ا  َو ْٛ ُ٘ه ب اْؼزُهْىِط َِو َٚو َْو  ب ْؽيَو إٌِّيِ َٚو غَوإَو  ٌْرَو ِزي ا َِ ْٓ ؤُه عَو  َو َٚو َو َْ اَاَو   .ِب

 

”Sesungguhnya Allah memaafkan (perbuatan) umatku yang (disebabkan 

karena) salah, lupa, atau dipaksa.”
1527

  

 

4. Tidak ada al-jawarih lain yang menyertainya 

Jika ada al-jawarih yang lain yang menyertainya, maka tidak 
diketahui manakah yang telah membunuh binatang buruan tersebut. 

Diriwayatkan dari „Adi bin Hatim y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ًْ ًَو فَو َو رَوْإوُه ِز ْس لُه لَو َٚو ُٖه  ْيطَو ًجب  َو ٍْ ِجهَو وَو ٍْ عَو وَو َِو ْسدَو  جَو َٚو  ْْ ِب ِةَٔهَو َلَو رَوْسِضي ،َٚو  فَو
ُٗه  ٍَو زَو ب لَو َّو ُٙه  ؤَو ُ

 

“Jika engkau menemukan anjing lain bersama anjingmu dan binatang 

buruan tersebut sudah mati, maka janganlah engkau makan. Karena engkau 

tidak mengetahui anjing mana yang membunuhnya.”
1528

 

 

Hikmah dari larangan tersebut adalah karena pemburu hanya membaca 

basmalah untuk al-jawarihnya saja dan tidak menyebut basmalah untuk al-

jawarih yang lain. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

طِ  ٍَوٝ آذَو ُِّيِ  َو ُْ رُهؽَو ٌَو َٚو ِجهَو  ٍْ ٍَوٝ وَو ْيذَو  َو َّ ب ؼَو َّو ِةَٔهَو ِبَٔ  .فَو

  

“Sesungguhnya engkau menyebut nama Allah (membaca basmalah) untuk 

anjingmu (saja), dan tidak menyebut nama Allah untuk anjing yang 

lain.”
1529

 

 

 

                                                 
1527

 HR. Ibnu Majah : 2045. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 2566. 
1528

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5158 dan Muslim Juz 3 : 1929, lafazh ini 

miliknya. 
1529

 HR. Bukhari Juz 5 : 5159. 



  

706

Catatan : 

 Tidak diperbolehkan memelihara anjing, selain; untuk berburu, untuk 
menjaga binatang ternak, atau untuk menjaga tanah. Karena pahala 

orang yang memilikinya akan berkurang dua qirath
1530

 setiap harinya. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ُٗه  ِةَٔ َلَو ؤَوْضضٍب فَو َٚو خٍب  بِايَو َِو َلَو  َٚو ْيسٍب  ِت صَو ٍْ ٌَوْيػَو ِثىَو ًجب  ٍْ َٕوٝ وَو ِٓ اْلزَو َِو
ٍَب  ْٛ ًَ  َو ِْ وُه اعَوب  ِلْيطَو

ِٖ ْٓ ؤَوْجِط ِِ ْٕمُهّصُه    َو

 

“Barangsiapa memelihara anjing bukan anjing untuk pemburu, bukan 

untuk menjaga binatang ternak, bukan anjing untuk menjaga tanah, 

maka akan berkurang pahalanya dua qirath setiap hari(nya).”
1531

 

 

 Tidak diperbolehkan berburu dengan anjing yang berwarna hitam 
pekat, karena anjing tersebut merupakan hewan yang diperintahkan 

untuk dibunuh. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Hazm 

n. Diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah p, ia berkata; 

 

 َْ َزٝ ِب ةَو  َو ٌِْى َو ًِ ا ْز َُو ِثمَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو
يُه اَاِ ْٛ ؼُه َٔوب ضَو ْط َِو ؤَو

ٍَٝ اَاُه  ٝ إٌَِجُي صَو َٙو َٔو  َُ ُٗه صُه ٍُه َٕوْمزُه ب فَو َٙو ِج ٍْ بِز َوِخ ِثىَو َٓو اٌجَو
ِِ ََو  َس ْطؤَوحَو رَومَو َّو ٌْ ا

 ِٓ ْي ْمغَوزَو ِٕ ٌْ ُِ ِشي ا ْي ِٙ جَو ٌْ ِز ا َٛو ُْ ِثبْْلَوْؼ ْيىُه ٍَو لَوبيَو  َو َٚو ب  َٙو ٍِ ْز ْٓ لَو َُو  َو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو  َو
ٌْم  ْيغَوب ُٗه اَو ِةَٔ  .فَو

 

“Rasulullah a memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing. 

Hingga seorang wanita datang dari dusun dengan membawa 

anjingnya, maka kami pun membunuhnya. Kemudian Nabi a 

melarang untuk membunuhnya dan bersabda, “Hendaknya kalian 

membunuh anjing hitam pekat yang mempunyai dua titik, karena 

sesungguhnya ia adalah setan.”
1532

 

 

 

 

                                                 
1530

 Satu qirath seperti satu gunung Uhud. 
1531

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5164 dan Muslim Juz 3 : 1575, lafazh ini 

miliknya. 
1532

 HR. Muslim Juz 3 : 1572. 
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 Apabila al-jawarih menangkap binatang buruan dalam keadaan hidup, 
maka binatang buruan tersebut harus disembelih terlebih dahulu 

sebelum dimakan. Diriwayatkan dari „Adi bin Hatim y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ِيب  ُٗه  َو ْوزَو إَوْزضَو ٍَوْيهَو فَو هَو  َو ؽَو ِْ ْْ ؤَو ِة َُو اَاِ فَو جَوهَو فَوبْشوُهِط اْؼ ٍْ ٍَوذَو وَو ا ؤَوْضؼَو ِبشَو
ُٗه  بْشثَوْح  فَو

 

”Jika engkau melepaskan anjingmu (untuk berburu), maka sebutlah 

nama Allah padanya. Jika ia menangkap buruan untukmu dan engkau 

mendapatkannya masih hidup, maka sembelihlah.”
1533

  

 

Namun jika binatang buruan tersebut sudah dalam keadaan mati atau 

hidup tetapi diambang kematiannya, maka binatang buruan tersebut 

halal untuk dimakan. Ini merupakan ijma‟ para ulama‟. 

 

 Tidak diperbolehkan berburu dengan batu (dengan ketapel). 

Diriwayatkan dari „Abdullah bin Mughaffal y; 

 

ب  َٙو لَوبيَو ِبَٔ َٚو ْصِف  ٌْرَو ِٓ ا ٝ  َو َٙو َٔو َُو  ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو
يَو اَاِ ْٛ ؼُه َْ ضَو ِب

َٓو  ْي عَو ٌْ إُه ا رَوْفمَو َٚو  َٓ ب رَوْىِؽطُه اٌؽِّيِ َٙو ٌَوِىَٕ َٚو ا  ِٚ سُه إُه  َو ْٕىَو َلَو رَو َٚو ْيًسا   َلَو رَوِّصْيسُه صَو

 

“Sesungguhnya Rasulullah a melarang (berburu dengan cara) 

melempar batu (dengan ketapel). Beliau bersabda, ”Sesungguhnya ia 

tidak dapat memburu binatang buruan dan tidak dapat melukai 

musuh. Ia hanya meretakkan gigi dan membutakan mata.”
1534

 

 

 Apabila binatang buruan diburu dengan alat hasil curian, maka hasil 
buruannya tetap halal, namun pelakunya berdosa. Ini adalah pendapat 

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila binatang buruan ditemukan mati tenggelam di dalam air, 
maka diharamkan untuk memakannya. Ini merupakan ijma‟ para 

ulama‟. Sebagaimana diriwayatkan dari „Adi bin Hatim y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

                                                 
1533

 HR. Muslim Juz 3 : 1929. 
1534

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5162 dan Muslim Juz 3 : 1957, lafazh ini 

miliknya. 
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 ًْ بِء فَو َو رَوْإوُه َّو ٌْ ِطْ ًمب ِفي ا ُٗه  َو ْسرَو جَو َٚو  ْْ ِب  َٚو

 

”Dan jika engkau menemukan binatang buruanmu tenggelam di 

dalam air, maka janganlah engkau memakan(nya).”
1535

 

 

Hikmah dari larangan memakan binatang buruan yang ditemukan mati 

di dalam air adalah karena tidak diketahui apakah binatang tersebut 

mati karena diburu atau mati karena tenggelam dalam air. Hal ini 

sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

هَو  ُّه ْٙ ْٚ ؼَو ُٗه ؤَو ٍَو زَو بءُه لَو َّو ٌْ ِةَٔهَو َلَو رَوْسِضي ا  .فَو
 

”Karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui apakah air itu yang 

telah membunuhnya ataukah panahmu.”
1536

 

 

 Apabila binatang buruan menghilang dan baru ditemukan setelah 
selang beberapa hari, maka diperbolehkan untuk dimakan selama 

belum membusuk. Dari Abu Tsa‟labah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

 ْٓ ِز ْٕ ُْ  ُه ٌَو ب  َِو ُٗه  ٍْ ُٗه فَوىُه ْوزَو إَوْزضَو ْٕهَو فَو هَو فَو َوبةَو  َو ِّ ْٙ ْيذَو ِثؽَو َِو ا ضَو  .ِبشَو

 

“Jika engkau melepaskan panahmu lalu buruan tersebut menghilang 

darimu, kemudian engkau menemukannya, maka makanlah selama ia 

belum membusuk.”
1537

 

 

 Diperbolehkan memakan bagian binatang buruan yang terkena liur 
anjing (saat menangkapnya), karena hal tersebut termasuk masyaqqah 

(kesulitan) yang sulit untuk dihindari. Ini adalah pendapat Syaikh 

„Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di t, berdasarkan qaidah 

fiqhiyyah; 

 

تُه اٌَزْيِؽْيطَو اَوْي 
ٍِ َمخُه رَوْج شَو  َِو

 

“Kesulitan membawa kemudahan.” 

                                                 
1535

 HR. Muslim Juz 3 : 1929. 
1536

 HR. Muslim Juz 3 : 1929. 
1537

 HR. Muslim Juz 3 : 1931. 
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PAKAIAN 
 

 

Pakaian berfungsi untuk menutup aurat anak Adam dan juga sebagai 

perhiasan bagi mereka. Allah q berfirman; 

 

ِضْ ًشب  َوب َٚو  ُْ آِرىُه ْٛ اِضْي ؼَو َٛو بًؼب  ُه ٌِجَو  ُْ ْيىُه ٍَو َٕوب  َو ٌْ عَو ْٔ ْس ؤَو ََو لَو ْي آزَو ِٕ ٌِجَوبغُه  ثَو َٚو
 ُْ ُٙه ٍَ ٌَوعَو ْٓ آ َوبِد اَاِ  ِِ ٌِهَو  ْيطٌم شَو هَو ذَو

ٌِ ٜ شَو َٛو َْو  اٌَزْم ْٚ   َوَصَوطُه

 

“Wahai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian 

pakaian untuk menutup aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan. 

Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah 

sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) Allah, mudah-mudahan mereka 

selalu mengingat.”
1538

 

 
Sebagai seorang muslim hendaknya menggunakan pakaian yang 

indah, dalam rangka menampakkan kesyukurannya atas nikmat Allah q 

yang telah diberikan kepadanya. Karena sesungguhnya Allah q Maha Indah 

dan mencintai keindahan. Diriwayatkan dari Abul Ahwash, dari bapaknya 

y, ia berkata; 

 

 ِٗ ِز َِو ا طَو وَو َٚو ٍَوْيهَو    َو
ِخ اَاِ َّو ْع ِٔ يُهطَو ؤَوصَوطُه  ٍْ بًَل فَو َِو ا آرَوبنَو اَاُه  ِةشَو  .فَو

 

“Jika Allah memberimu harta, maka hendaklah (engkau) menampakkan 

kenikmatan Allah dan kemurahan-Nya yang telah diberikan kepadamu.”
1539

 

 

Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas‟ud y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ْٓ ِوْجطٍب  ِِ َضحٍب  بيُه شَو ْضمَو ِِ  ِٗ ِج ٍْ َْو ِفْي لَو ب ْٓ وَو َِو َٕخَو  ٌْجَو ًُه ا ًٌم   لَوبيَو ،َلَو  َوْسذُه جُه َْ : ضَو  ِب
َٕوخً  ؽَو ُٗه  َو ٍُه َٔوْع َٚو ًٕب  ؽَو ُٗه  َو ثُه ْٛ َْو صَو ْٛ ْْ  َوىُه ًَو  ُهِحُت ؤَو ًٌم  : لَوبيَو ،اٌَطجُه ْي ِّ َْ اَاَو جَو  ِب

بيَو  َّو ٌْجَو ظُه إٌَبِغ ، ُهِحُت ا ّْ َٚو َو كِّيِ  ٌْحَو ِىْجطُه ثَوغَوطُه ا ٌْ  . اَو
 

 

                                                 
1538

 QS. Al-A‟raf : 26. 
1539

 HR. Abu Dawud : 4063. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 254. 
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“Tidak akan masuk Surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar 

biji sawi dari sifat kesombongan.”  Ada seseorang berkata, “Sesungguhnya 

seseorang ingin pakaiannya bagus dan sandalnya (pun) bagus.” Beliau 

bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha Indah, Dia mencintai keindahan. 

Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang 

lain.”
1540

 

 

Namun hendaknya seorang muslim juga tidak terlalu berlebih-lebihan 

dalam hal berpakaian, dan tidak diiringi rasa sombong ketika memakainya. 

Diriwayatkan dari „Abdullah bin „Amr bin „Ash p ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ٍَوخٍب  ِحْي َِو َلَو  َٚو افٍب  ْيِط ِبْؼطَو ا ِفْي  َو ْٛ جَوؽُه ٌْ ا َٚو ا  ْٛ َسلُه رَوّصَو َٚو ا  ْٛ ٍُه  .وُه

 

“Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah tanpa berlebih-

lebihan dan tanpa kesombongan.”
1541

 

 

 

Hukum Pakaian 

Hukum pakaian terbagi menjadi tiga, yaitu; 

 

 Mubah/boleh, ini adalah hukum asalnya. 

 Dianjurkan, karena ada dalil yang memerintahkannya. 

 Dilarang, karena ada dalil yang melarangnya. 

 

Berikut ini adalah perinciannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1540

 HR. Muslim Juz 1 : 91. 
1541

 HR. Nasa‟i Juz 5 : 2559, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 3605, dengan sanad yang 

hasan. 
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Pakaian yang Diperbolehkan 

Hukum asal pakaian adalah diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang 

melarangnya. Sebagaimana firman Allah q; 

 

 ًْ َٓو  لُه ِِ بِد  جَو اٌغَيِّيِ َٚو  ِٖ بِز ٌِِعجَو طَو   اٌَِزْي ؤَوْذطَو
َٕوخَو اَاِ ََو ِظْ  َط ْٓ  َو يَو  َِو

ِ٘  ًْ ْظِق لُه اٌطِّيِ
يَوب ْٔ بِح اٌُس يَو ٌْحَو ا ِفي ا ْٛ ُٕه َِو َٓو آ ِصْ  ٍَ ٌِ 

 

“Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang 

telah dikeluarkan(-Nya) untuk hamba-hamba-Nya. Dan (siapa pula yang 

mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah, “Semuanya itu (disediakan) 

bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia.”
1542

 

 

Berkata Syaikh „Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di 5; 

 

بِزِٖ } ٌِِعجَو طَو   اٌَِزي ؤَوْذطَو
َٕوخَو اَاِ ََو ِظ  َط ْٓ  َو َِو  ًْ ٍَوٝ  {لُه جَوبِغ  َو ٍِّيِ اِا اٌ َٛو ْٔ ْٓ ؤَو ِِ

 ِٗ َٕوبِف ِف ؤَوْص  اْذِز َو

 

”Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang 

telah dikeluarkan(-Nya) untuk hamba-hamba-Nya.” dari macam-macam 

pakaian dengan berbagai bentuknya.”
1543

 

 

Hal ini juga sejalan dengan qaidah fiqhiyyah; 

 

ًُه ِفي عَو  اَوْْلَوْص ٌْ اِد ا خُه اْاِ  ازَو ثَوب َو
 

“Pada asalnya adat (selain ibadah) adalah diperbolehkan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1542

 QS. Al-A‟raf : 32. 
1543

 Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. 
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Pakaian yang Dianjurkan 

Pakaian yang dianjurkan bagi kaum laki-laki adalah yang berwarna 

putih. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُْ رَوبوُه ْٛ َِو ب  َٙو ا ِفْي ْٛ ُٕه فِّيِ وَو َٚو  ، ُْ ْيِط ِصيَوبِثىُه ْٓ ذَو ِِ ب  َٙو ِةَٔ يَوبضَو فَو جَو ٌْ ُُه ا ْٓ ِصيَوبِثىُه ِِ ا  ْٛ جَوؽُه ٌْ  ِا

 

”Pakailah pakaian berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian 

untuk kalian. Dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengannya.”
1544

 

 

Diperbolehkan pula bagi laki-laki untuk memakai pakaian selain yang 

berwarna putih. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu 

Ramtsah y, ia berkata; 

 

 ِْ ا طَو ِْ ؤَوْذضَو ا  ثُهْطزَو
ِٗ ْي ٍَو َٚو َو َُو  ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو

يَو اَاِ ْٛ ؼُه ؤَوْ ذُه ضَو  ضَو

 

“Aku pernah melihat Rasulullah a memakai dua helai burdah yang 

berwarna hijau.”
1545

 

 

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

”Benarlah apa yang Nabi a katakan karena pakaian yang berwarna putih 

lebih baik dari warna selainnya dari dua aspek. Yang pertama, warna putih 

lebih terang dan nampak bercahaya. Sedangkan aspek yang kedua, jika kain 

tersebut terkena sedikit kotoran saja, maka orang yang memakainya akan 

segera mencucinya. Sedangkan pakaian yang berwarna selain putih, maka 

boleh jadi menjadi sarang berbagai kotoran dan orang yang memakainya 

tidak menyadarinya sehingga (ia) tidak segera mencucinya. ... Kain putih 

disini mencakup kemeja, sarung, ataupun celana. Seluruhnya dianjurkan 

berwarna putih karena itulah yang lebih utama. Meskipun memakai warna 

yang lainnya juga tidak dilarang.”
1546

 

 

 

 

 

                                                 
1544

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 3878, Tirmidzi Juz 3 : 994, dan Ibnu Majah : 1472. Hadits 

ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 1236. 
1545

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 5 : 2812, lafazh ini miliknya, Nasai Juz 3 : 1572, dan Abi 

Dawud : 4206. 
1546

 Syarah Riyadhush Shalihin, 7/287. 
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Adapun pakaian yang dianjurkan bagi wanita adalah yang berwarna 

hitam. Karena warna hitam adalah warna pakaian ummahatul mu‟minin 

(isteri-isteri Rasulullah a). Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam haditsul 

ifki,
1547

 ketika menyebutkan kondisi ‟Aisyah i; 

ٌُم  َٔوبِا ٍْب  ب ْٔؽَو ازُه ِب َٛو ؤَٜو ؼَو طَو  فَو

 

“Maka (Shafwan bin Mu‟aththal As-Sulami y) melihat bayangan hitam 

manusia (yaitu „Aisyah i yang memakai pakaian hitam) yang sedang 

tidur.”
1548

 

 

Diperbolehkan pula bagi wanita untuk memakai pakaian selain yang 

berwarna hitam. Di antara dalilnya adalah hadits dari Al-Qasim 5; 

 

حَو  طَو ّْصفَو عَو ُّه ٌْ يَوبةَو ا
جَوػُه اٌضِّيِ ٍْ َٔوْذ رَو ب خَو وَو بِاشَو َْ  َو خٌم  ؤَو َِو ْحِط ُِه يَو 

ِ٘  َٚو

 

“Sesungguhnya „Aisyah i memakai pakaian yang dicelup dengan warna 

kuning, dan ia (ketika itu) sedang ihram.”
1549

 

 

 

Pakaian yang Dilarang 

Pakaian yang dilarang terbagi dalam tiga kategori, antara lain : 

 

A. Pakaian yang Dilarang Untuk Laki-Laki dan Wanita 

Pakaian yang dilarang bagi laki-laki dan wanita adalah, adalah : 

 

1. Pakaian khusus untuk laki-laki atau wanita  

Diharamkan bagi seorang laki-laki memakai pakaian yang 

dikhususkan bagi wanita. Dan diharamkan pula bagi wanita memakai 

pakaian yang dikhususkan bagi laki-laki. Hal ini sebagaimana diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

جَوػُه ٌُهْجػَو  ٍْ ًَو  َو َُو اٌَطجُه ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو  صَو
يُه اَاِ ْٛ ؼُه َٓو ضَو ْطؤَوِح، حَو ٌَوعَو َّو ٌْ  ا

 ًِ خَو اٌَطجُه ِجػُه ٌُهْجؽَو ٍْ ْطؤَوحُه رَو َّو ٌْ ا  .َٚو

”Rasulullah a melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita 

yang memakai pakaian laki-laki.
1550

 

                                                 
1547

 Haditsul ifki adalah hadits tentang tuduhan kekejian terhadap Ummul Mu‟minin „Aisyah 

i. 
1548

 HR. Bukhari Juz 2 : 2518 dan Muslim Juz 4 : 2770, lafazh ini milik keduanya. 
1549

 HR. Ibnu Abi Syaibah : 4, dalam Kitabul Libas waz Zinah, dengan sanad yang shahih. 
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2. Pakaian syuhrah 

Pakaian syuhrah adalah pakaian untuk mencari ketenaran. Berkata 

Ibnul Atsir 5; 

“Syuhrah adalah memamerkan sesuatu. Maksudnya ialah pakaian yang 

mencolok di antara manusia yang lain, yang warnanya berbeda dengan 

warna pakaian mereka. Sehingga pandangan manusia tertuju padanya dan ia 

menyombongkan diri dihadapan mereka dengan sifat ujub dan takabur.”
1551

 
 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, bahwa Rasulullah a bersabda; 

ُٗه  ٍَو ْض ِِ ًثب  ْٛ ِخ صَو َِو ب ِميَو ٌْ ََو ا ْٛ ُٗه اَاُه  َو جَوؽَو ٌْ حٍب ؤَو طَو ْٙ ةَو اُه ْٛ ٌَوِجػَو صَو  ْٓ َُ  َِو ِٗ دَو صُه تُه ِفْي َٙو ٌْ
 .إٌَبضَو 

“Barangsiapa memakai pakaian syuhrah,  maka Allah akan memberinya 

pakaian yang semisal (dengan)nya. Lalu (pakaian tersebut) akan 

membakar(nya) di dalam Neraka.”
1552

 

 

Pakaian yang digunakan untuk mencari ketenaran tidak hanya terbatas 

pada pakaian yang mewah saja. Namun juga pakaian jelek dan lusuh, 

dengan niat agar orang lain menyangka bahwa dirinya adalah orang yang 

zuhud dan wara‟. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 5; 

“Dilarang memakai pakaian yang mengundang perhatian dan terkenal. Yaitu 

pakaian yang terlalu mewah atau terlalu jelek. Karena kaum salaf dahulu 

tidak menyukai dua macam pakaian yang mengundang perhatian dan 

ketenaran, yaitu; yang terlalu mewah atau (yang) terlalu jelek.
1553

 

 

3. Pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas 

Misalnya pakaian yang terbuat dari kulit; harimau, singa, macan, 

srigala, dan yang semisalnya. Baik itu berupa pakaian maupun sepatu, 

karena ini merupakan bentuk kesombongan. Hal ini berdasarkan keumuman 

hadits yang diriwayatkan dari Mu‟awiyah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

بضَو  َّو َلَو إٌِّيِ َٚو َع  ٌْرُه ا ا ْٛ جُه رَوْطوَو  .َلَو

“Janganlah kalian menjadikan sutera dan kulit harimau sebagai pelana 

kalian.”
1554

 

                                                                                                                            
1550

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4098, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 5098. 
1551

 Shahih Fiqhis Sunnah. 
1552

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 4029, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 3606. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6526 
1553

 Al-Fatawa, 22/138. 
1554

 HR. Abu Dawud : 4129, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 3656. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 7283. 
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4. Pakaian yang merupakan ciri khas pakaian orang kafir 

Di antara bentuk bara‟ (berlepas diri) terhadap orang kafir adalah 

dengan tidak berpakaian dengan pakaian yang menjadi ciri khas mereka. 

Hal ini berdasarkan keumuman hadits dari Ibnu „Umar p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 ُْ ُٙه ْٕ ِِ َٛو  ُٙه ٍَب فَو ْٛ َٗو ِثمَو َج ْٓ رَوشَو  .َِو

 

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan 

mereka.”
1555

 

 

Diriwayatkan pula dari „Umar bin Khaththab y, bahwa ia menulis 

surat kepada kaum muslimin yang tinggal di negeri Persia; 

 

ْطِن  ًِ اٌشِّيِ ْ٘ ِظَي ؤَو َٚو َُو  َٕوُع اٌَز َٚو  ُْ ِب َبوُه
 

“Berhati-hatilah kalian terhadap pemberian. Dan janganlah memakai 

pakaian orang-orang ahli syirik.”
1556

 

 

5. Pakaian yang bergambar salib 

Berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari „Aisyah i; 

 

َْ إٌَِجَي  َُو  ؤَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَا  َو ٌِْيتُه صَو ب ِٗ رَوّصَو ْيًئب ِفْي ِٗ اَو نُه ِفي ثَوْيِز ْٓ  َوْزطُه ُْ  َوىُه ٌَو  
ُٗه  ضَو َٔومَو  ِبََل 

“Sesungguhnya Nabi a tidak pernah membiarkan sesuatu yang berisi salib 

di dalam rumahnya, kecuali beliau hilangkan.”
1557

 

 

6. Pakaian yang bergambar makhluk bernyawa 

Hal ini berdasarkan keumuman dalil tentang larangan terhadap gambar 

makhluk bernyawa. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari 

„Aisyah y, ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

حٌم ؤَو  ضَو ْٛ ِٗ ُص ًُه ثَوْيًزب ِفْي ِاىَوخَو َلَو رَوْسذُه َّو َو ٌْ َْ ا
“Sesungguhnya para Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di 

dalamnya ada gambar (makhluk bernyawa).”
1558

 

                                                 
1555

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4031. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Irwa‟ul Ghalil : 1269. 
1556

 HR. Muslim Juz 3 : 2069. 
1557

 HR. Bukhari Juz 5 : 5608. 
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B. Pakaian yang Dilarang Untuk Laki-Laki 

Pakaian yang dilarang untuk laki-laki, adalah : 

 

1. Pakaian yang isbal 

Diharamkan bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang isbal. Pakaian 

isbal adalah pakaian yang diturunkan di bawah mata kaki. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

اِض فَوِفي إٌَبضِ  ظَو َٓو اْاِ ِِ  ِٓ ْي ْعجَو ىَو ٌْ َٓو ا ِِ ًَو  ب ؤَوْؼفَو  .َِو

 

“Kain sarung yang di bawah mata kaki, maka berada di dalam Neraka.”
1559

 
 

Diriwayatkan pula dari ‟Abdullah (bin ‟Umar) p, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

خِ  َِو ب ِميَو ٌْ ََو ا ْٛ ِٗ  َو ٌَوْي ْٕ ُهِط اَاُه ِب ُْ  َو ٌَو ءَو  يَو َو ُٗه ذُه ثَو ْٛ َط صَو ْٓ جَو  َِو

 

“Siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, (maka) tidak akan 

dilihat oleh Allah pada Hari Kiamat.”
1560

 

 

Isbal diharamkan meskipun tidak dilakukan dengan kesombongan. 

Karena sebenarnya isbal itu sendiri adalah bentuk kesombongan. Hal ini 

sebagaimana diisyaratkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin 

Salim y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ِب َبنَو  َٚو  ، ِٓ ْي ْعجَو ىَو ٌْ ٌَوٝ ا ِة ْْ ؤَوثَوْيذَو فَو ِة ِّْٔصِ  اٌَؽبِق، فَو ٌَوٝ  نَو ِب اضَو ْع ِبظَو ِاْضفَو
خَو  ٍَو ِرْي َّو ٌْ َْ اَاَو َلَو ُهِحُت ا ِب َٚو ِخ،  ٍَو ِري َّو ٌْ َٓو ا ِِ ب  َٙو ِةَٔ اِض فَو ظَو بيَو اْاِ ِبْؼجَو  َٚو

 

“Angkatlah kain sarungmu hingga pertengahan betis. Jika engkau enggan, 

maka (angkatlah) hingga kedua mata kaki. Dan janganlah mengulurkan 

pakaian melebihi mata kaki (isbal), kerena isbal adalah termasuk 

kesombongan. Dan Allah tidak menyukai kesombongan.”
1561

 

 

 

                                                                                                                            
1558

 HR. Bukhari Juz 3 : 3052. 
1559

 HR. Bukhari Juz 5 : 5480. 
1560

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5447, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

2085. 
1561

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4084, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 7309. 
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Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-„Asqalani 5; 

“Hadits-hadits ini (hadits-hadits tentang isbal) menunjukkan bahwa 

melakukan isbal yang disertai dengan rasa sombong, merupakan salah satu 

dari dosa-dosa besar. Adapun jika dilakukan dengan tidak disertai dengan 

rasa sombong, maka sesuai dengan zhahir hadits-hadits tersebut juga 

diharamkan.”
1562

 

 
2. Pakaian yang terbuat dari sutera murni 

Diharamkan bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang terbuat dari 

sutera murni. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Musa 

y, sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

ب َ٘و ِض ْٛ وُه َٝو شُه ٍ ََو  َو ِط َٚو ُه ِزْي  َِ َٔوبِس ؤُه ِطْ طَو ِاِ ٌْحَو ا َٚو تَو  َ٘و ًَ اٌَص  ؤُهِ 
 

“Emas dan sutera dihalalkan bagi kaum wanita dari (kalangan) umatku, 

dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya.”
1563

 

 

Jika kain suteranya tidak lebih dari empat jari, maka boleh dipakai 

oleh laki-laki. Ini adalah pendapat jumhur ulama‟. Hal ini berdasarkan 

hadits yang diriwayatkan dari ‟Umar bin Khaththab y, ia berkata; 

 

 ، ِٓ ْي عَو ِ عَو ِبْصجَو ْٛ َِو ِطْ ِط ِبََل  ٌْحَو ْٓ ٌُهْجِػ ا َُو  َو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو ٝ إٌَِجُي صَو َٙو َٔو
ْٚ ؤَوْضثَوعٍب  ، ؤَو سٍب ْٚ صَو َو  .ؤَو

 

”Nabi a melarang memakai sutera, kecuali sebesar dua, tiga, atau empat 

jari.”
1564

 

 

3. Pakaian yang berwarna merah polos 

Dimakruhkan bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang berwarna 

merah polos. Ini adalah pendapat madzhab Hanafiyah, Hanabilah, dan 

pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Salim Al-Hilali 2. Di antara 

dalil yang melarangnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Al-Barra‟ bin 

„Azib y ia berkata; 

 

                                                 
1562

 Fathul Bari, 10/263. 
1563

 HR. Nasa‟i Juz 8 : 5148, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 4 : 1720, Abu Dawud : 4057, 

dan Ibnu Majah : 3595. Hadits Ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul 

Jami‟ : 209. 
1564

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5491 dan Muslim Juz 3 : 2069, lafazh ini 

miliknya. 
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طِ  ُّه ٌْحُه بِصِط ا يَو َّو ٌْ ِٓ ا َُو  َو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَا  َو َٔوب إٌَِجُي صَو ب َٙو  َٔو
 

“Nabi a melarang kami untuk menggunakan bantal yang berwarna merah 

(polos).”
1565

 

 

Jika pada pakaian merah tersebut masih terdapat warna lain, maka 

diperbolehkan bagi laki-laki untuk memakainya. Berkata Syaikh Shalih Alu 

Bassam 5; 

“Yang paling baik adalah pendapat Ibnu Qayyim 5 yang menjama‟ 

permasalahan ini, bahwa yang terlarang (hanyalah) menggunakan pakaian 

yang berwarna merah (polos).”
1566

   

 

4. Pakaian yang berwarna kuning 

Dimakruhkan bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang berwarna 

kuning. Diriwayatkan dari „Abdullah bin „Amr bin „Ash y, ia berkata; 

 

يُه اَاِ  ْٛ ؼُه ؤَٜو ضَو َُو  ضَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو َْ صَو بيَو ِب ِٓ فَومَو  ْ طَو ّْصفَو عَو ُِه  ِٓ ثَوْي ْٛ ٍَوَي صَو  َو
ب َٙو ْؽ جَو ٍْ ٌْىُهَفبِض فَو َو رَو ْٓ ِصيَوبِة ا ِِ  ِٖ ِص  َ٘و

 

“Rasulullah a pernah melihatku memakai dua buah pakaian yang dicelup 

dengan warna kuning. Lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya ini termasuk 

pakaian orang-orang kafir. Maka janganlah engkau memakainya.”
1567

 

 

Diriwayatkan pula dari ‟Ali bin Abi Thalib y; 

 

ِط  ّْصفَو عَو ُّه ٌْ ا َٚو ِؽيِّيِ  مَو ٌْ ْٓ ٌُهْجِػ ا ٝ  َو َٙو َٔو َُو  ٍَ ؼَو َٚو  
ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو يَو اَاِ صَو ْٛ ؼُه َْ ضَو ؤَو

اِ  ْٛ ِْ ِفي اٌُطوُه ْطآ مُه ٌْ ِح ا اءَو ْٓ ِلطَو َٚو َو ِت  َ٘و ُِ اٌَص ْٓ رَوْرِز  .َٚو َو

 

”Sesungguhnya Rasulullah a melarang; memakai pakaian yang terbuat dari 

sutera, (pakaian) yang dicelup dengan warna kuning, (memakai) cincin 

emas, dan membaca Al-Qur‟an ketika ruku‟.”
1568

 

 

 

                                                 
1565

 HR. Bukhari Juz 5 : 5500. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 6907. 
1566

 Taisirul „Allam Syarhu Umdatil Ahkam. 
1567

 HR. Muslim Juz 3 : 2077. 
1568

 HR. Muslim Juz 3 : 2078. 
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C. Pakaian yang Dilarang Untuk Wanita 

Pakaian yang dilarang untuk wanita, adalah : 

 

1. Pakaian yang tidak menutupi seluruh tubuh 

Para ulama‟ telah bersepakat atas wajibnya seorang wanita (merdeka) 

untuk menutup seluruh tubuhnya, selain wajah dan telapak tangan. Hal ini 

sebagaimana firman Allah q; 

 

َٓو   َوب ْي ِٕ ِِ ْا ُّه ٌْ بِء ا ِٔؽَو َٚو َٕوبِرهَو  ثَو َٚو اِجهَو  َٚو ًْ ِْلَوْظ ب إٌَِجُي لُه َٙو ْٓ  ؤَو ُ ِِ  َٓ ِٙ ْي ٍَو َٓو  َو ْي ِٔ  ُهْس
َٓو فَو َو  ْف ْْ  ُهْعطَو َٔوٝ ؤَو هَو ؤَوْز

ٌِ َٓ شَو ِٙ ِثْيِج ب جَو َو ًّ ِ ْي ًضا ضَو ْٛ فُه َْو اَاُه  َو ب وَو َٚو َٓو   ْ  . ُهْاشَو

 

“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu 

dan isteri-isteri orang-orang yang beriman, “Hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar 

mereka lebih mudah untuk dikenal, (dengan) itu mereka tidak diganggu. 

Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
1569

  
 

2. Pakaian perhiasan 

Pakaian perhiasan adalah pakaian yang dibuat dari beberapa warna, 

atau pakaian yang memiliki bordiran dari emas atau perak, yang dapat 

mencengangkan mata dan dapat memalingkan pandangan kepadanya. Allah 

q berfirman; 

 

ب َٙو ْٕ ِِ طَو  َٙو ب  َو َِو َٓ ِبََل  ُٙه َٕوزَو َٓو ِظْ  َلَو  ُهْجِسْ   َٚو

 

“Dan janganlah mereka (para wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali 

yang (biasa) nampak dari padanya.”
1570

 

 

Allah q juga berfirman; 

 

َْو  ْط لَو ٌَوٝ َٚو َيِخ اْْلُٚه ٍِ ِ٘ ب ٌْجَو ُططَو ا َٓو رَوجَو َطْج َلَو رَوجَو َٚو  َٓ ِرىُه ْٛ  ِفْي ثُهيُه

 

“Dan hendaklah kalian (wahai para wanita) tetap di rumah kalian dan 

janganlah kalian bertabarruj
1571

 (seperti) tabarrujnya orang-orang 

jahiliyah yang dahulu.”
1572

 

                                                 
1569

 QS. Al-Ahzab : 59. 
1570

 QS. An-Nur : 31. 
1571

 Tabarruj adalah menampakkan perhiasan, keindahan, dan apa saja yang wajib untuk 

ditutupi, karena dapat mengundang syahwat laki-laki. 
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3. Pakaian yang tipis 

Pakaian yang tipis adalah pakaian yang mensifati apa yang ada 

dibaliknya. Sehingga seorang wanita tampak berpakaian, namun pada 

hakikatnya adalah telanjang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ِط  مَو جَو ٌْ َٔوبِة ا إَوْش ُْ ِؼيَوبطٌم وَو ُٙه عَو َِو ٌَم  ْٛ ب لَو َّو ُ٘ه ُْ ؤَوضَو ٌَو ًِ إٌَبِض  ْ٘ ْٓ ؤَو ِِ  ِْ ب فَو ْٕ ِص
 َٓ ُٙه ؼُه ئُه بِا َودٌم ضُه َِو ْي َودٌم  ِّ ُِه بِض َوبدٌم  بءٌم وَوبِؼيَوبدٌم  َو ِٔؽَو َٚو ب إٌَبغَو  َٙو َْو ِث ْٛ  َوْضِطثُه
ب  َٙو ْْ ِضْ حَو ِب َٚو ب  َٙو َْو ِضْ حَو َلَو  َوِجْس َٚو َٕخَو  ٌْجِّي َٓ ا ٍَو ٍَوِخ َلَو  َوْسذُه بِا َّو ٌْ جُهْرِذ ا ٌْ َٕوِخ ا إَوْؼ وَو

ا وَوصَو َٚو ا  حٍب وَوصَو ِؽْيطَو َِو  ْٓ
ِِ سُه  جَو ْٛ  .ٌَويُه

 

“Dua golongan dari penduduk Neraka yang aku belum pernah melihat 

keduanya. (Yaitu;) orang-orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi, 

mereka memukulkannya kepada manusia. Dan wanita-wanita yang 

berpakaian (tetapi) telanjang. Mereka menggoda orang lain agar terpikat 

dengannya. (Rambut) kepalanya seperti punuk onta yang miring. Mereka 

tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal aroma 

Surga dapat (dicium) dari jarak sekian dan sekian.”
1573

 

 

4. Pakaian yang ketat 

Wanita dilarang untuk memakai pakaian yang ketat, karena pakaian 

yang ketat akan menampakkan lekuk tubuh pemakainya. Diriwayatkan dari 

Usamah bin Zaid p, ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ب َٙو ِِ َُو ِ  َوب ْج ْْ رَوِّص َو  َو بفُه ؤَو ٌَوًخ ِبِّٔيِْي ؤَوذَو ب ِ  َو َٙو ًْ رَوْحزَو زَوْجعَو ٍْ ب فَو َ٘و ُط  .ُِه

 

“Perintahkanlah (istrimu) agar memakai pakaian di dalam(nya). Karena 

aku khawatir pakaian tersebut akan membentuk lekuk tubuhnya.”
1574

  

 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 5; 

”Sabda Rasulullah a, ”Berpakaian (tetapi) telanjang” (adalah) bahwa 

wanita tersebut memakai pakaian yang tidak menutup auratnya. Ia 

berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang. Sehingga wanita yang 

memakai pakaian tipis yang dapat menggambarkan kulitnya atau pakaian 

yang ketat yang dapat menampakkan lekuk tubuhnya, pinggulnya, 

                                                                                                                            
1572

 QS. Al-Ahzab : 33. 
1573

 HR. Muslim Juz 3 : 2128. 
1574

 HR. Ahmad. Hadits ini hasan dengan syahidnya. 
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lengannya, dan yang semisalnya. Pakaian wanita seharusnya adalah yang 

dapat menutup dirinya, tidak menampakkan tubuhnya maupun bentuk 

bagian-bagiannya. Pakaian tersebut harus tebal dan lebar.”
1575

 

 

5. Pakaian yang diberi parfum 

Wanita dilarang untuk memakai pakaian yang diberi parfum, karena 

pakaian yang ada parfumnya akan mengundang syahwat laki-laki. 

Diriwayatkan dari Zainab Ats-Tsaqafiyah i, sesungguhnya Nabi a 

bersabda; 

 

َٓ ِعْيًجب ثَو ْؽِجِس فَو َو رَوْمطَو َّو ٌْ ٌَوٝ ا ْذ ِب جَو طَو َٓ ذَو  ؤَو ُْزىُه

 

“Siapa saja (di antara) kalian (kaum wanita) yang keluar menuju masjid, 

maka jangan sekali-kali memakai parfum.”
1576

 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Musa Al-Asy‟ari y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ِٔيَوخٌم  ا يَو ظَو ِٙ ب فَو َٙو ْٓ ِضْ ِح
ِِ ا  ْٚ ٌِيَوِجسُه ٍَب  ْٛ ٍَوٝ لَو َطْد  َو َّو ْد فَو  ِاْؼزَوْعغَوطَو

ؤَوحٍب طَو ِْ ب ا َّو  ؤَو ُ

 

“Wanita mana saja yang memakai parfum, lalu ia melewati suatu kaum 

agar mereka mencium bau harumnya, waka wanita tersebut adalah 

pezina.”
1577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1575

 Majmu‟ Fatawa, 22/146. 
1576

 HR. Nasa‟i Juz 8 : 5131. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-

Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1094. 
1577

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2186 dan Nasa‟i Juz 8 : 5126, lafazh ini miliknya. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 323. 
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Catatan : 

 Doa ketika memakai pakaian adalah : 
 

ْي  ِّٕيِ ِِ يٍب  ْٛ ْيِط  َو ْٓ  َو ِِ  ِٗ ْي ِٕ لَو ظَو ضَو َٚو ةَو  ْٛ ا اٌضَ صَو َ٘و ِْٔي  ب ِ اٌَِصْي وَوؽَو سُه ِاَ ّْ ٌْحَو اَو
ح َٛ َلَو لُه  َٚو

 

“Segala puji bagi Allah yang memberiku pakaian ini dan 

menganugerahkannya kepadaku, tanpa daya dan upaya dariku.” 

 

Keutamaan membaca doa tersebut adalah sebagaimana sabda 

Rasulullah a; 

 

ب رَوإَوَذط َِو َٚو  ِٗ ِج ْٔ ْٓ شَو ِِ ََو  َس ب رَومَو َِو ُٗه  ٌَو ِفطَو    ُه

“Maka akan diampuni baginya dosanya yang telah lalu dan yang 

akan datang.”
1578

 

 

 Doa ketika memakai pakaian baru adalah : 
 

عَو  ِٕ ب صُه َِو ْيِط  ذَو َٚو  ِٖ ْيِط ْٓ ذَو ِِ ُههَو  ِٗ ؤَوْؼإٌَو ْي ِٕ رَو ْٛ ْٔذَو وَوؽَو سُه ؤَو ّْ ٌْحَو ٌَوهَو ا  َُ ُٙه ٍَ اٌَو
ُٗه  ٌَو عَو  ِٕ ب صُه َِو طِّيِ  اَو َٚو  

ِٖ طِّيِ ْٓ اَو
ِِ شُه ِثهَو  ْٛ ؤَو ُه َٚو ُٗه   ٌَو

 

“Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Engkaulah yang memberiku pakaian 

ini. Aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan tujuan 

pembuatannya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya 

dan keburukan tujuan pembuatannya.”
1579

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1578

 HR. Abu Dawud : 4023. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 6086. 
1579

 HR. Abu Dawud : 4020. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 4664. 
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 Doa ketika melihat seseorang memakai pakaian baru adalah : 
 

 

ْيسً  ِٙ ْذ اَو ُِه َٚو ْيًسا  ِّ ِ ْ   َو َٚو ِسْ ًسا  جَوْػ جَو ٌْ  اِا

 

“Pakailah pakaian baru, hiduplah (dengan) terpuji, dan meninggallah 

sebagai syahid.”
1580

 

 

Atau mengucapkan; 

 

ٌَوٝ ب ٍِ ُه اَاُه رَوعَو َٚو ُهْر ٍَوٝ   رُهْج

 

“Semoga sampai lapuk dan semoga Allah q akan menggantinya.”
1581

 

 

 Diperbolehkan bagi laki-laki untuk memakai pakaian sutera, ketika 
dalam kondisi darurat. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Dari Anas y; 

 

 ، فٍب ْٛ ِٓ  َو ِٓ ْث َّو ْجِس اٌَطْ  ٌِعَو َذّصَو  َُو ضَو ٍَ ؼَو َٚو  ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو َْ إٌَِجَي صَو ؤَو
ب َّو ِٙ َٔوْذ ِث ب َىخٍب وَو ْٓ  َو ِِ  ، طٍب فَو ِطْ ِط، ِفْي ؼَو ٌْحَو ْيِّص ا ِّ اٌُعثَوْيِط ِفْي لَو  .َٚو

 

”Bahwa Nabi a memberi keringanan kepada ‟Abdurrahman bin ‟Auf 

dan Az-Zubair p untuk memakai pakaian sutera dalam suatu 

bepergian, karena penyakit gatal yang menimpa keduanya.”
1582

 

  

 Laki-laki juga dilarang duduk di atas sutera. Ini adalah pendapat 

Jumhur ulama‟. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Hudzaifah y, 

ia berkata; 

 

ِت  َ٘و ِخ اٌَص ِٔيَو ةَو ِفْي آ َٔوْشطَو  ْْ َُو ؤَو ٍَ ؼَو َٚو  
ِٗ ْي ٍَو ٍَٝ اَاُه  َو َٔوب إٌَِجُي صَو ب َٙو َٔو

ٍِػَو  َٔوْج  ْْ ؤَو َٚو بِط  ْ جَو اٌسِّيِ َٚو ِطْ ِط  ٌْحَو ْٓ ٌُهْجِػ ا َٚو َو ب  َٙو ًَو ِفْي َٔوْإوُه  ْْ ؤَو َٚو ِفَضِخ  ٌْ ا َٚو
 ِٗ ْي ٍَو  . َو

 

                                                 
1580

 HR. Ibnu Majah : 3558, dengan sanad yang shahih. 
1581

 HR. Abu Dawud : 4020. 
1582

 HR. Bukhari Juz 5 : 5501 dan Muslim Juz 3 : 2076, lafazh ini miliknya. 
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“Rasulullah a melarang kami untuk; minum (dengan) wadah yang 

terbuat dari emas dan perak, makan dengan (wadah tersebut), memakai 

pakaian dari sutera tipis dan tebal, serta duduk di atasnya.”
1583

 

 

 Wanita diperbolehkan isbal dalam berpakaian. Hal ini merupakan 

kesepakatan para ulama‟.  Ummu Salamah i pernah bertanya kepada 

Rasulullah a, ketika beliau berbicara tentang kain sarung. Ia berkata; 

 

ْٕىَوِش ُه  خَو ِبًشا  َو َّو ٍَو َُ ؼَو ٌَوْذ ؤُه ب يَو اَاِ لَوبيَو رُهْطِذْي ِاْجًطا لَو ْٛ ؼُه ْطؤَوحُه  َوب ضَو َّو ٌْ ب فَو
 ِٗ ْي ٍَو اً ب َلَو رَوِعْ سُه  َو ِصضَو ب لَوبيَو فَو َٙو ْٕ  . َو

“Bagaimana dengan wanita, wahai Rasulullah?” Rasulullah a 

menjawab, “Panjangkanlah sejengkal.” Ummu Salamah i berkata, 

“Jika demikian, tubuhnya ada yang terbuka?” Beliau bersabda, “Maka 

(panjangkanlah) satu hasta, tidak lebih dari itu.”
1584

 

 

Tujuan memanjangkan pakaian bagi wanita ialah untuk menutup 

telapak kakinya. Sehingga jika pakaian wanita tidak menutupi telapak 

kakinya, namun ia memakai kaos kaki atau yang sejenisnya (yang 

dapat menutup telapak kakinya), maka diperbolehkan. Berkata Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5; 

“Menutup telapak kaki wanita adalah sesuatu yang dianjurkan bahkan 

diwajibkan oleh agama. Demikian menurut pendapat mayoritas 

ulama‟. Hal itu dapat dilakukan dengan memakai pakaian yang 

panjang atau memakai semacam kaos kaki, boot, dan yang 

semisalnya.”
1585

 

 

 Seorang wanita tidak diperbolehkan memakai celana panjang. Karena 

ini akan menampakkan lekuk tubuhnya dan ini akan menyerupai laki-

laki. Wanita diperbolehkan memakai celana panjang jika ia 

memakaianya di bawah pakaian luar. Berkata Syaikh Muhamad bin 

Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

”Di antara pakaian yang dikategorikan sebagai pakaian yang tidak 

diperbolehkan bagi seorang wanita muslimah adalah celana panjang. 

Karena pakaian itu menampakkan bentuk kaki wanita pemakainya. 

Juga menampakkan lekuk perutnya, pinggangnya, pinggulnya, dan 

bagian tubuh lainnya. ... (Dan) karena celana panjang merupakan 

pakaian khas laki-laki.”
1586

 

                                                 
1583

 HR. Bukhari Juz 5 : 5499. 
1584

 HR. Abu Dawud : 4117. 
1585

 Fatawa Syaikh Ibnu „Utsaimin, 2/838. 
1586

 Ad-Da‟wah, 1/1476. 
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 Hukum memakai cadar bagi wanita adalah mustahab (dianjurkan). Ini 
adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-

Albani 5. Diriwayatkan dari „Abdullah bin „Umar p, bahwa Nabi 

a bersabda tentang wanita yang ihram; 

 

 ِٓ  ْ َفبظَو مُه ٌْ جَوػُه ا ٍْ َلَو رَو َٚو خُه  َِو ْحِط ُّه ٌْ ْطؤَوحُه ا َّو ٌْ زَوِمتُه ا ْٕ َلَو رَو
 

“Wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar dan tidak 

boleh memakai sarung tangan.”
1587

 

 

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa wanita yang tidak berihram 

disyari‟atkan untuk bercadar. 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

”Menurut kami tidak ada seorang sahabatpun yang mewajibkan para 

wanita menutup wajahnya. Dan bagi kami, memakai cadar adalah 

lebih utama dan lebih mulia bagi para wanita, (namun) tidak sampai 

pada (tingkat) wajib.”
1588

 

 

 Apabila seseorang diberi parfum, maka tidak boleh ditolak. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ًِ ِعْيِت  َّو ْح َّو ٌْ ِفْي ُه ا ُٗه ذَو ِةَٔ ُٖه فَو َز ٌْم فَو َو  َوطُه ب ْ حَو  ضَو
ِٗ ْي ٍَو ِطضَو  َو ْٓ  ُه َِو

ْ حِ   .اٌطِّيِ

 

“Barangsiapa yang ditawari parfum, maka janganlah ia menolaknya, 

karena ia ringan dibawa (dan) harum baunya.”
1589

  

 

                                                 
1587

 HR. Bukhari Juz 2 : 1741. 
1588

 Majmu‟ah Fatawa Madinatul Munawwarah. 
1589

 HR. Muslim Juz 4 : 2253, lafazh ini miliknya dan Nasa‟i Juz 8 : 5259. 


