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Hadits Ahkam No. 16 - 18 

Hukum Samak Kulit Bangkai 

ِ صىل هللا عليه وسمل  َوَعِن ابِْن َعبَّاٍس رَ  .16 ُ َعْْنَُما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّلْْلَّ َذا  ِِضَ اّلْْلَّ
ِ
ا

َهاُب فََقْد َطهُرَ 
ِ
 َأْخَرَجُه ُمْسمِلم  ُدِبَغ اْْل

Dari Ibnu Abbas radliyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jika 
kulit binatang telah disamak maka ia menjadi suci. Diriwayatkan oleh 
Muslim. 

َهاٍب ُدِبَغ   َوِعْنَد اْْلَْربََعِة: 
ِ
َُّما ا  َأي

Menurut riwayat Imam Empat: Kulit binatang apapun yang telah disamak 
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ia menjadi suci.  

عليه  .17 هللا  صىل   ِ اّلْْلَّ َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:  عنه  هللا  رِض  ِق  الُْمَحب ِ بِْن  َسلََمَة   َوَعْن 

 ََصََّحُه ابُْن ِحبَّانَ  ِدََبُغ ُجلُوِد الَْمْيَتِة ُطهُوُرهاَ وسمل 

Dari Salamah Ibnu al-Muhabbiq radliyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW 
bersabda: Menyamak kulit bangkai adalah mensucikannya. Hadits shahih 
menurut Ibnu Hibban.   

ُ َعْْنَا قَالَْت:  َوَعْن َمْيُمونََة َرِِضَ  .18 ِ صىل هللا عليه وسمل بَِشاٍة  اّلْْلَّ َمرَّ َرُسوُل اّلْْلَّ

َا مَ  َنَّ
ِ
َهاََبَا؟ فَقَالُوا: ا

ِ
وََنَا فَقَاَل: لَْو َأَخْذُُتْ ا رُّ َأْخَرَجُه َأبُو  ْيتَةم فَقَاَل: يَُطه ُِرَها الَْماُء َوالْقََرُظ ََيُ

ََّساِئُّ   َداُوَد َوالن
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Maimunah radliyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW melewati 
seekor kambing yang sedang diseret orang-orang. Beliau bersabda: 
Alangkah baiknya jika engkau mengambil kulitnya. Mereka berkata: Ia 
benar-benar telah mati. Beliau bersabda: Ia dapat disucikan dengan air 
dan daun salam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. 

Perawi Hadits  

1. Ibn ’Abbas Radhiyallahu ’Anhu 

Nama lengakpnya Abdullah bin ’Abbas al-Hasyimi. Beliau adalah 
keponakan Nabi Muhammad s.a.w., karena ayahnya; ’Abbas bin Abdul 
Muthalib itu saudara dari ayahnya Nabi Muhammad s.a.w.; Abdullah. Ia 
dijuluki sebagai Habrul-Ummah (Tintanya Umat), dan Nabi s.aw. pernah 
menyebutkan Namanya alam doa bahwa ia dijadikan oleh Allah s.w.t. 
sebagai Turjuman-ul-Qur’an, yang artinya penerjemah al-Qur’an.  
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Beliau meriwayatakan hadits-hadits Nabi s.a.w., jumlahnya 1600 hadits. 
Beliau lahir 3 tahun sebelum Hijrah Nabi s.a.w., an wafat di tahun 68 setelah 
Hijrah di Thaif, dan dimakamkan di sana.  

2. Salamah al-Muhabbiq radhiyallahu ‘anhu 

Namanya Salamah bin al-Muhabbiq bin Shakhr al-Hudzali Abu Sinan al-
Bashri. Anaknya; Sinan juga termasuk sahabat Nabi dari bashrah. Beliau 
meriwayatkan 12 hadits dari Nabi s.a.w., termasuk anaknya meriwayatkan 
hadits dari beliau r.a. 

3. Maimunah Radhiyallahu ‘anha 

Maimunah binti al-Harits, Umm al-Mukminin, dan beliau adalah istri 
terakhir yang Nabi s.a.w. nikahi. Namanya aslinya adalah Barrah binti al-
Harits. Nabi s.a.w. menikahi di tahun ke-7 Hijrah. Dan lokasi menikahnya di 
tempat Bernama Saraf, yakni antara Mekkah dan Madinah, dekat Masjid 
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Tan’im sekitar 10 Km. dan wafat sekitar tahun 61 hijrah di umur beliau yang 
ke 80. Dimakamkan di lokasi beliau dinikahi Nabi s.a.w. sesuai dengan 
wasiatnya.  

Makna Hadits   

Dubigha itu secara Bahasa artinya sama yakni proses pembersihan kulit 
hewan dengan menggerusnya dan menghilangkan kotorannya, lemak serta 
bau busuk. Sedangkan kalimat Ihab adalah nama untuk kulit hewan yang 
belum dibersihkan, baik itu kulit dari hewan yang disembelih secara syar’I 
atau dari hewan yang mati jadi bangkai.  

Dan qaradz adalah pohon besar dengan daun yang tebal seperti 
kebanyakan pohon jenis palem atau kelapa. Daunnya biasa dijadikan sebagai 
alat samak dalam proses tradisional.  

Fiqih Hadits 
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Dalam hal penyamakan kulit hewan, apakah penyamakan itu 
membuatnya suci atau tidak, ulama berbeda pendapat. 

[1] Samak mensucikan semua kulit hewan kecuali kulit babi 

[2] Samak tidak mensucikan kulit secara mutlak 

[3] Samak hanya mensucikan kulit hewan Yang halal dagingnya 

[4] Samak mensucikan semua kulit hewan secara mutlak 

1. Samak Mensucikan Kulit Hewan, Kecuali Kulit Babi 

Ini adalah pendapatnya madzhab Syafi’iyyah dengan madzhab 
Hanafiyah, bahwa samak itu mensucikan semua kulit hewan, baik yang 
dagingnya halal dimakan atau tidak, kecuali kulit babi.  

Dalil yang mereka gunakan ialah beberapa hadits Nabi saw yang pertama 
pada bab ini, yakni yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahih-
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nya dari sahabat Ibnu Abbas 

Hadits-hadits diatas (hadits Ibn ’Abbas) dengan tegas menyatakan bahwa 
kulit hewan -apapun itu hewannya karena redaksi haditsnya umum- jika 
telah disamak, maka penyamakannya itu ialah pensuciannya. Jika telah suci, 
maka boleh untuk dimanfaatkan.  

Dikecualikan Kulit Babi dan Kulit Anjing (Al-Syafi’iyyah) 

Setelah bersepakat sucinya kulit hewan apapun yang disamak, mereka 
bersepakat bahwa penyamakan tidak berlaku untuk kulit babi, kalaupun 
disamak, tetapi tidak bisa mensucikan. Karena mereka berpandangan bahwa 
babi itu najis bukan karena kotoran atau sejenisnya, tapi babi itu najis karena 
dia babi.  

Salah satu dalil yang digunakan ialah ayat 145 surat Al-An’am:  
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ْلَّ أَ 
ِ
ًما عىََل َطاِِعٍ يَْطَعُمُه ا ََلَّ ُمَحرَّ

ِ
ْن يَُكوَن َمْيتًَة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو لَْحَم  قُْل َْل َأِجُد ِِف َما ُأوِِحَ ا

َُّه رِْجسم  ن
ِ
 ...... ِخْْنِيٍر فَا

“katakanlah (Wahai Muhammad) aku tidak menemukan apa-apa yang 
diharamkan dari apa yang diwahyukan kepadaku berupa makanan kecuali 
bangkai, darah yang mengalir, dan juga daging babi, karena ia adalah Rijs 
(Najis)….” 

Jadi memang babi itu ‘Ain-nya sendiri najis. Status kenajisannya paten, 
bukan karena sesuatu yang menempel pada tubuhnya, melainkan karena 
memang ia najis. Karena memang itu najis baik hidup atau mati, maka 
apapun bentuk pensuciannya tidak akan membuat hukumnya berubah, 
Karena ia najis dzatnya. (Hasyiyah Ibnu Abdin 1/136, Al-Majmu’ 1/214) 

Satu hal yang membedakan antara dua madzhab ini bahwa madzhab 
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Syafi’iyyah mengecualikan satu binatang lagi selain babi yang penyamakan 
kulitnya tidak mensucikan, yaitu anjing.  

Sama seperti pengecualian babi, menurut madzhab Syafi’iyyah babi itu 
kedudukannya sama seperti babi yang najis itu ialah najis besar dan ia najis 
dzatnya. Jadi status kenajisannya bukan karena apa-apa, melainkan karena 
ia anjing.  

Sebagaimana diketahui masyhurnya bahwa dalam madzhab ini, anjing 
dan babi adalah binatang yang kenajisannya ialah najis besar 
(Mughalladzoh). (Al-Majmu’ 1/214)  

Dikatakan Mugholladzoh, karena memang cara mensucikan benda atau 
tubuh yang terkena jilatan anjing itu harus dicuci tujuh kali dan salah satunya 
dengan debu. Ini yang membedakan najis anjing dengan najis lainnya yang 
cara mensucikannya cukup dengan dihilangkan bekasnya tanpa perlu 



 

12 

mnegulang 7 kali bilasan.  

Ini dijelaskan dalam hadits sebelumnya pada bab Air dari Kitab ini, yakni 
riwayat Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya, dari sahabat Abu Hurairah –
radhiyallahu ‘anhu-: 

اٍت  ْبَع َمرَّ ََنِء َأَحِدُُكْ فَلَْيْغِسْْلُ س َ َذا َولََغ الََْكُْب ِِف ا  اٍب ا    ُأوَْلُهنَّ َأْو ُأْخَراُهنَّ ِبُُتَ

“kalau anjing menjilat bejana salah satu dari kalian, maka (cara 
mensucikannya) ia harus mencucinya 7 kali dan cucian pertama atau salah 
satu cuciannya dicampur dengan debu (tanah)”.  

Dalam kitabnya, Imam Al-Syairozi (al-Muhadzab 1/27) mengatakan 
bahwa:  
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ََبغِ َْلنَّ  ِ ُِهَا َِبَّل  َ ِمْْنَُما َأْو ِمْن َأَحِدِِهَا فاَل يَْطهُُر ِجْْلُ ا الََْكُْب َوالِْخْْنِيُر َوَما تََوَّلَّ ََبَغ ََكلَْحَياِة  َوَأمَّ ِ  اَّل 

ََبغُ ُُثَّ الَْحَياُة ْل تَْدفَُع النََّجاَسَة َعْن الََْكِْب َوالْخِ  ِ  ْْنِيِر فََكَذِِلَ اَّل 

“Anjing dan babi dan apa yang lahir dari keduanya, kulitnya itu tidak bisa 
suci dengan disamak. Karena samak itu seperti kehidupan (Al-Hayah), 
anjing dan babi itu hidupnya saja sudah najis. Hidupnya anjing dan babi 
saja tidak bisa mengangkat kenajisannya, dengan begitu sama juga tidak 
bisa”. 

2. Penyamakan Tidak Mensucikan Kulit Hewan 

Ini adalah salah satu pendapatnya madzhab Malikiyah yang masyhur 
(Imam Malik punya 2 riwayat pendapat), dan juga salah satu riwayat 
pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa samak itu tidak bisa mensucikan 
kulit hewan secara mutlak. Apapun hewannya, samak sama sekali tidak bisa 



 

14 

membuatnya suci. (Bidayah Al-Mujtahid 73, Al-Mughi 1/66)  

Madzhab ini berdalil dengan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang 
menyatakan secara umum bahwa bangkai itu diharamkan. Dan kulit hewan 
yang mati itu hukumnya hukum bangkai, ia tidak suci. Karena tidak suci maka 
tidak bisa digunakan.  

Selain ayat, mereka juga berdalil dengan hadits Ibnu ‘Ukaim yang 
diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu daud dalam Sunan 
keduanya. Sahabat ‘Ukaim berkata bahwa Rasul saw mengirim surat sekitar 
sebulan atau dua bulan yang berisi larangan untuk memanfaatkan kulit 
walaupun sudah disamak:  

ُ عَلَْيهِ  ِ َصىلَّ اّلْلَّ َهاٍب  َأََتََن ِكتَاُب َرُسوِل اّلْلَّ
ِ

َ َأْن َْل تَنْتَِفُعوا ِمْن الَْمْيتَِة َِب  َوَسملَّ

“telah datang kepada kami, pemberitahuan (kitab) dari Nabi saw: 
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janganlan kalian memanfaatkan kulit hewan yang telah disamak”  

Maksud haditsnya jelas bahwa walaupun telah ada informasi yang 
menunjukkan kulit hewan itu suci setelah disamak, akan tetapi hadits ini 
datang belakangan dan menghapus hadits-hadits sebelumnya, dengan bukti 
bahwa ini dikatakan sebelum wafat beliau sekitar sebulan atau 2 bulan.  

Adapun hadits-hadits yang membolehkan itu, madzhab ini mengatakan 
bahwa yang dimaksud suci dalam hadits-hadits itu hanya suci dalam arti 
bahasa yang bermakna bersih (bukan suci bermakna hukum). Karena itu 

boleh memanfaatkannya dengan alasan rukhshoh. (Al-Fawakih Al-Dawani 
2/286) 

Tapi kembali lagi seperti madzhab yang lain bahwa rukhshoh itu juga 
tidak termasuk kulit babi. Maksudnya, madzhab ini membolehkan kita untuk 
memanfaatkan kulit hewan yang disamak dengan alasan rukhshoh tapi tidak 
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untuk kulit babi.  

Babi tetap pada keharamannya. Karena memang madzhab ini 
berpendapat bahwa hewan yang haram dagingnya dan tidak bisa disembelih 
untuk jadi halal, kulitnya juga tidak suci walaupun dengan samak. Dan babi 
secara Ijma’ bahwa hewan ini tidak halal dimakan dan tidak suci walau 
disembelih. (Hasyiyah Al-Dusuqi 1/54)   

3. Samak Hanya Mensucikan Kulit Hewan Yang Dagingnya Halal 
Dimakan 

Ini adalah salah satu dari 3 pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal yang 
diriwayatkan oleh para ulama madzhab tersebut. Pendapat pertama telah 
lewat bahwa sama tidak mensucikan kulit hewan sama sekali. Pendapat 
kedua ini, yaitu samak hanya mensucikan hewan yang dagingnya halal 
dimakan.  
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Dalil madzhab ini ialah hadits nomor 2 dalam bab ini, yakni hadits Nabi 
saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya dari sahabat 
Salamah bin Al-Muhabbiq. 

Dalam hadits ini, Nabi saw menyamakan penyamakan dengan 
penyembelihan, karena hewan menjadi halal dimakan kalau sudah 
disembelih. Ini mengisyaratkan bahwa penyamakan itu hanya berlaku pada 
hewan yang boleh disembelih. Dan hewan yang hanya boleh disembelih 
ialah hewan yang halal dagingnya. Maka sama pun demikian, hanya berlaku 
pada hewan yang halal dagingnya.  

Pendapat ketiga Imam Ahmad ialah: Samak mensucikan kulit hewan yang 
sewaktu hidupnya ialah hewan yang suci walaupun haram dimakan, seperti 
keledai.  

Dalilnya sama seperti yang digunakan oleh madzhab Syafi’iiyah dan 
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hanafiyah selumnya. Dan kenapa hewan yang najis ketika hidupnya 
dikecualikan? Beliau beralasan bahwa samak itu hanya mengangkat najis 
yang terjadi karena sebab matinya hewan tersebut. Adapun yang telah najis 
sejak hidupnya, maka penyamakan tidak bisa mengangkat status najisnya. 
(Al-Mughi 1/66, Kasysyaful-Qina’ 1/54)  

4. Samak Mensucikan Semua Kulit Hewan Tanpa Kecuali 

Ini adalah pendapatnya madzhab Al-Dzohiriyah dan beberapa ulama dari 
kalangan Malikiyah seperti Syahnun dan juga Abu Yusuf dari kalangan 
hanafiyah, bahwa samak mensucikan semua kulit hewan termasuk kulit babi.  

Dalil yang dipakai oleh madzhab ini sejatinya sama dengan yang 
digunakan oleh madzhab Syafiiyyah dan Hanafiyah, hanya saja madzb 
Zohiriyah ini tidak mengecualikan hewan apapun. Karena menurutnya hadits 
yang ada itu datang dengan redaksi yang umum. Lalu kenapa ada yang 
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dikecualikan? 

Termasuk juga berdalil dengan hadits shahih yang diriwayatkan oleh 
Imam Al-Bukhori dalam shahih-nya dari sahabat Ibnu Abbas, terkait domba 
yang mati dan menjadi bangkai. Kemudian Rasul saw mengatakan kepada 
Ibnu Abbas:  

َا َمْيتَةم ، فَقَالَ  َنَّ
ِ
َهاََبَا فََدبَْغُتُموُه فَانْتََفْعُُتْ ِبِه ؟ فَقَالُوا : ا

ِ
ََّما َحُرَم َأْْكُهَا َهال َأَخْذُُتْ ا ن

ِ
 : ا

“apakah tidak kalian ambil kulitnya dan kalian manfaatkan, dengan begitu 
itu lebih mantaaf untuk kalian?” para sahabat berkata: “tapi itu bangkai?” 
Nabi saw menjawab: “Yang haram itu memakannya”.  

Dalam hadits jelas bahwa Nabi membedakan hukum daging dan hukum 
kulit hewan tersebut. Domba itu memang haram dimakan karena ia bangkai, 
akan tetapi kulitnya punya hukum berbeda yang bisa menjadi suci jika 
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disamak.  

Begitu juga babi, menurut madzhab ini. yang diharamkan dari babi ialah 
makan dagingnya, sedangkan kulitnya bisa disamak. Terlebih lagi bahwa 
memang madzhab ini tidak memandang babi sebagai hewan yang najis 
dzatnya. (Al-Muhalla 7/525)   

Wallahu A’lam. 


