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Hadits Ahkam No. 21

Menyepuh Bejana Dengan Perak

ٍ ِ َو َع ْن َأن َ ِس ْب ِن َم
َس
.21
ُ  َأ هن قَدَ َح النه ِ ِ يب َص هَّل ه: اَّلل َع ْن ُه
ُ ِض ه
َ َ اَّلل عَلَ ْي ِه َو َس ه ََّل انْ َك
َ ِ اِل َر
فَ ِا ه ََّت َذ َم ََك َن الشه ْع ِب َسلْ َس َ ًَل ِم ْن ِفضه ٍة َأخ َْر َج ُه الْ ُبخَا ِري
Dari Anas Ibnu Malik radliyallahuanhu bahwa bejana Nabi SAW retak, lalu
beliau menambal tempat yang retak itu dengan pengikat dari perak.
Diriwayatkan oleh Bukhari.
Makna Hadits
Al-Qadah dalam Bahasa Arab diartikan sebagai gelas yang biasa dipakai
untuk minum dan ukuran volume itu cukup untuk 2 orang. Qadah juga
diartikan sebagai takaran yang biasa dipakai untuk menakar biji-bijian.
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Bentuk jamaknya Aqdah. Jadi qadah itu bisa kita artikan sebagai gelas yang
tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil.
Al-Sya’b itu bentuk mashdar atau adjektif dari kata kerja Sya-’a-ba. Jika
itu dikaitakn dengan bejana atau wadah yang menjadi objek sya’aba maka
maksud Sya’b adalah Shad’u yang artinya retakan. Karena itu retakan, maka
sifatnya tidak besar, hanya bagian kecil dari bejana itu sendiri.
Al-Salsalah itu artinya rantai besi, yakni sesuatu yang kuat yang saling
terikat satu dengan yang lainnya. Jika dibaca dengan kasrah ; al-Silsilah maka
artinya adalah besi yang bentuknya bulat. Tapi untuk makna hadits ini,
makna pertama lebih digunakan daripada yang kedua.
Fiqih Hadits
Hadits ini memberikan informasi tentang bolehnya menambal bejana
atau wadah yang kita punya dengan tamabalan dari perak. Ini berarti
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pengecualian dari apa yang sudah dibahas sebelumnya tentang keharaman
penggunaan emas dan perak selain untuk perhiasan Wanita. Maka, karena
ini pengecualian, sifatnya pun dibatasi hanya untuk tambalan bukan bahan
utama.

Wallahu A’lam.
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