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PENGANTAR 

Warisan budaya bangsa Indonesia mempunyai nilai sangat 

tingggi dan beragam, salah satunya adalah warisan budaya tulis 

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keragaman warisan 

budaya tulis bangsa Indonesia dapat dilihat dari segi bahasa, 

aksara, dan media yang digunakan dalam proses penulisan. 

Setiap daerah memiliki karakteristik bahasa, aksara, dan media 

tulis yang berbeda. 

Keberagaman warisan budaya tulis jika ditinjau dari segi 

kandungan isinya sangat kaya karena di dalamnya terkandung 

sejarah, sastra, obat-obatan, ajaran budi pekerti, keagamaan, 

ilmu astronomi dan perbintangan, ramalan, dan lain-lain. Demi 

menjaga warisan budaya tulis ini agar tidak punah ditelan 

zaman, perlu adanya penyelamatan isi atau kadungannya agar 

diketahui dan dimanfaatkan oleh generasi penerus. 

Perpustakaan nasional RI sebagai salah satu lembaga 

pemerintah non-departemen mempunyai tugas dan fungsi, salah 

satunya yaitu melestarikan karya budaya bangsa. Dalam hal ini 

terkait dengan pelaksanaan Undang-Ungang Nomor 43 tahun 

2007 tentang perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 11 

tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

Dalam rangka penyelamatan isi yang terkandung dalam 

karya budaya bangsa, khususnya yang terkandung dalam karya 

tulis yang berupa naskah-naskah lama, Perpustakaan Nasional 

RI pada kesempatan ini menerbitkan hasil alih bahasa naskah 

Arab yang berjudul Kitāb Ḥayātu l-Ḥayawān. 

Kegiatan semacam ini sangat diperlukan dan harus tetap 

terjaga serta ditingkatkan secara berkesinambungan, mengingat 

semakin langkanya masyarakat sekarang yang mampu membaca 

naskah-naskah lama. Dengan terbitnya buku ini, diharapkan 
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dapat membantu masyarakat yang ingin mengetahui isi naskah 

tersebut.  

    Jakarta, 2022 

 

    Deputi Bidang Pengembangan  

Bahan Pustaka dan Jasa Informasi 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam karya 

terjemahan ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 

tertanggal 22 Januari 1988, dengan penjabaran sebagai berikut: 

A. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B  Be ب

 Ta  T  Te ت

 Ṡa ṡ Es (dengan titik ث

di atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ Ha (dengan titik ح

di bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal  D De د

 Żal ż Zet (dengan titik ذ

di atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad ṣ Es (dengan titik ص

di bawah) 

 Ḍad ḍ De (dengan titik ض
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di bawah) 

 Ṭa ṭ Te (dengan titik ط

di bawah) 

 Ẓa ẓ Zet (dengan titik ظ

di bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik‘ ع

(di atas) 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia 

yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal 

rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

dan harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah A A َـ

 Kasrah I I ِـ

 Dhammah U U ُـ
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2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 ’Fathah dan ya يْ    َ

(sukun) 

Ai A dan i 

 Fathah dan وْ   َ

wau (sukun) 

Au A dan u 

 

 

3) Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang dilambangkan 

berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

huruf 

Nama Huruf 

dan 

tanda 

Nama 

 Fathah, alif ي    ا   َـ

dan ya’ 

A a dan garis 

di atas 

 Kasrah dan  ي    ِـ

ya’ 

I i dan garis 

di atas 

 Dhammah و    ُـ

dan wau 

U u dan garis 

di atas 

 

4) Ta’ Marbuṭah 

Transliterasi untuk ta’ marbuṭah ada dua: 

a. Ta’ marbuṭah hidup 

Ta’ marbuṭah yang hidup atau mendapat 

harakat fathah, kasrah dan dhammah, 

transliterasinya adalah ‘t’. 
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b. Ta’ marbuṭah mati 

Ta’ marbuṭah yang mati atau mendapat harakat 

sukun, transliterasinya adalah ‘h’. 

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbuṭah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata 

sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta’ marbuṭah itu ditransliterasikan dengan 

ha (h). 

5) Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah 

atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah 

itu. 

6) Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini 

kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang 

diikuti huruf qamariyyah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan disesuaikan dengan 

bunyinya. 

c. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanda sepang. 
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7) Hamzah 

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya 

bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, aturan itu hanya berlaku bagi hamzah yang 

terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu 

terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 an-nau’u : النَّْوء  

 inna :  إِنَّ 

8) Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim ataupun 

harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang 

penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 

kata lain yang mengikutinya. 

9) Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal 

penggunaan huruf kapital, namun dalam transliterasi 

ini huruf tersebut tetap digunakan juga. Penggunaan 

huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, 

di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan 

kalimat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Sejak jaman dahulu perkembangan dunia pengobatan di 

dalam tradisi masyarakat nusantara terus mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari 

munculnya berbagai macam tradisi pengobatan dengan 

menggunakan media yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan 

tumbuh-tumbuhan, hewan, doa-doa yang bersumber dari kitab 

suci, bahkan ada juga yang menggunakan jimat atau rajah dan 

perhitungan-perhitungan.  

Semarak tradisi pengobatan yang berkembang di nusantara 

dapat dilihat dari banyaknya naskah-naskah kuno atau manuskrip 

yang memuat pembahasan tentang obat, baik sebagai teks atau 

pembahasan utama maupun hanya berupa catatan-catatan 

tambahan (parateks). Tradisi pencatatan kegiatan pengobatan ini 

hampir terjadi di seluruh pelosok nusantara. Sebagai contoh di 

manuskrip Melayu terdapat kitab pengobatan dengan judul ‘Kitab 

Tibb’. Setidaknya ada lebih dari 5 koleksi berjudul Kitab Tibb 

yang saat ini tersimpan di Perpustakaan Nasional RI, belum yang 

tersebar di berbagai museum, lembaga-lembaga lain serta 

perorangan. Selain itu, ada juga ‘Kitab Mujarobat’. Sementara itu 

dalam tradisi masyarakat Jawa dikenal catatan perobatan yang 

seringkali diberi judul ‘Primbon’ atau Tetamba. Di dalam tradisi 

masyarakat Bali terdapat manuskrip pengobatan yang berjudul 

‘Usada’, dan masih banyak lagi bukti-bukti catatan masa lalu 

berbentuk manuskrip yang merepresentasikan perkembangan 

tradisi pengobatan di nusantara. 

Pada dasarnya tradisi pengobatan yang berkembang di 

nusantara tidak hanya bersumber dari pengetahuan masyarakat 

lokal. Kedatangan para pedagang dari berbagai wilayah seperti 

China, India, Gujarat, Yaman dan lainnya juga turut memberikan 

pengaruh pada perkembangan trasisi pengobatan di Nusantara. 

Pengaruh ini semakin kuat seiring dengan perkembangan 
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berbagai agama yang masuk ke Nusantara. Tidak heran jika 

kemudian dalam pengobatan Melayu dan Jawa sering kali 

ditemukan penggunaan ayat-ayat atau doa-doa berbahasa Arab. 

Geliat pengobatan tradisional di masyarakat nusantara masih 

terus berlangsung hingga saat ini, Meskipun tidak dipungkiri 

sudah banyak pula kajian-kajian yang dilakukan untuk meneliti 

model pengobatan yang terdapat dalam manuskrip dan 

selanjutnya dikembangkan dan dikolaborasikan dengan 

perkembangan teknologi, ilmu kedokteran serta farmasi modern. 

Bertolak dari fenomena tersebut, tulisan ini bermaksud 

untuk turut serta memeriahkan geliat tradisi pengobatan dengan 

bersumber pada manuskrip, khususnya manuskrip berbahasa 

Arab dan dikarang bukan oleh penduduk nusantara. Keberadaan 

koleksi manuskrip ini di Nusantara, tentu juga menjadi bukti 

bahwa tradisi pengobatan masyarakat nusantara tidak hanya 

berasal dari pengetahuan masyarakat lokal, namun juga 

mendapatkan pengaruh dari para pendatang, sebagaimana telah 

disebutkan sebelumnya. 

Manuskrip yang hendak dijadikan objek dalam kegiatan 

alih bahasa ini yaitu berjudul Kitab Ḥayātu l-Ḥayawān. Jika 

dikaitkan dengan tradisi pengobatan, kitab ini bisa dikatakan 

sebagai salah satu rujukan tradisi pengobatan dengan 

menggunakan media hewan, karena di dalamnya membahas 

tentang khasiat dari hewan-hewan. Kitab ini juga dikarang oleh 

ulama besar dari Mesir yang kemudian banyak dirujuk oleh 

ulama-ulama yang lain. Tak heran jika kemudian salinannya juga 

ditemukan di nusantara, selain tentunya juga ditemukan 

disejumlah wilayah Timur Tengah, bahkan juga Eropa. 

Dengan adanya kegiatan alih bahasa Kitab Ḥayātu l-

Ḥayawān ini diharapkan pula turut mempermudah pembaca 

dalam memahami isi kitab. Pemilihan manuskrip Kitab Ḥayātu l-

Ḥayawān dengan kode A-158 koleksi Perpustakaan Nasional RI 
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untuk dijadikan sebagai sumber atau objek alih bahasa didasarkan 

pada beberapa aspek yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. 
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BAB II 

TELAAH MANUSKRIP ḤAYĀTU L-ḤAYAWĀN 

a. Biografi Pengarang Kitab Ḥayātu l-Ḥayawān 

Pengarang :1 Imām al-‘Ulāmah Kamālu d-Dīn Abū l-

Baqā’, Muḥammad bin Mūsā Ibnu ‘Īsā ad-Damīrī, al-Qāhiriyy 

asy-Syāfi ‘iyy. 

Kelahirannya : Tidak diketahui peristiwa kelahirannya 

secara khusus, dan kapan leluhurnya pindah dari Damīrah ke 

al-Qāhirah (Mesir), begitu juga dengan nasabnya dan asal 

muasal kabilahnya. Tidak diketahui pula apakah dia orang 

Arab atau kah orang Yahudi atau bukan keduanya. 

Kemungkinan besar ia berasal dari golongan fakir atau budak. 

Ia lahir sekitar permulaan tahun 742 Hijriyyah,2 di al-Qāhirah. 

Dia hidup sejaman dengan al-Maqrīzī yaitu seorang ulama, 

sejarawan sekaligus ekonom yang terkenal pada masa Dinasti 

Mamluk. Bisa jadi, latar belakang kemiskinannya telah 

mendorongnya untuk belajar menjahit, maka jadilah ia seorang 

penjahit. 

Namanya waktu masih kecil adalah Kamāl. Ketika Allah 

telah menganugerahinya ilmu dan ketaqwaan, ia melihat 

bahwa namanya mengandung semacam tanda tanya, kemudian 

ia menamai dirinya dengan Muḥammad dan menyisipi nama 

depannya, sehingga nama depannya disandarkan (muḍa’af) 

pada kata ad-Dīn yang menjadi laqabnya. Maka tersebutlah 

namanya dengan Kamālu d-Dīn Muḥammad.3 

Menuntut Ilmu: Kamālu d-Dīn belajar ilmu pada 

Syaikh Muẓaffaru d-Dīn Ibnu l-‘aṭṭāri l-‘asqalānī (wafat tahun 

 
1 Lihat biografinya di    2/372  العقد الثمين في تاريخ البلد األمين للتقي الفاسي. 
2 Demikian pendapat al-Fāsī dalam kitab 2/372  العقد الثمين 
3 Lihat kitab  10/59 الضوء الالمع 
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761), dan dia adalah gurunya yang paling tua. Belajar darinya 

  .tahun 750 (Jāmi‘ at-Tirmiżī) جامع الترمذي

Ia belajar Musnad Aḥmad dan lainnya serta belajar Juz’u 

l-Anṣāriyy dari al-‘Urḍiyy (wafat tahun 764). Dia juga belajar 

di Makkah kepada Musnad Ḥalib Ibnu Ḥabīb (wafat tahun 

777). Yang dipelajari adalah Sunan Ibnu Mājah, Musnad aṭ-

Ṭayālisī, Musnad asy-Syāfi‘ī, Mu‘jam Ibnu Qāna’, Asbābu n-

Nuzūl li l-Wāḥidiyy dan Muqāmāt l-Ḥarīrī dan yang lainnya. 

Ia juga belajar dari al-Jamāl Ibnu ‘Abdu l-Mu‘ṭā (wafat 

tahun 776). Ia juga belajar di Madinah pada al-‘Afīf al-

Maṭariyy (wafat tahun 765). Ia juga banyak belajar seni dari 

ilmu dan manfaatnya pada al-Bahā’ s-Subkiyy (wafat tahun 

773). 

Ia juga belajar dari al-Kamāl an-Nuwīrī (wafat tahun 

786). Ia juga belajar al-Khayyal karya Ḥāfiẓ Syarifu d-Dīn d-

Dimyāṭī dan al-‘ilm dari al-Murahabbiyy pada al-Ḥurāwī 

(wafat tahun 781). 

Ia belajar ilmu fiqih pada al-Jamāl l-Isnawiyy (wafat 

tahun 772). Ketika al-Isnawiyy mengarang kitab at-Tamhīd ia 

memujinya dengan bait-bait syair, kemudian syaikh Jamālu d-

Dīn al-Isnawiyy menulisnya, dan iapun juga memuji Kamālu 

d-Dīn Muḥammad.4 

Ia juga belajar ilmu fiqih dari Ibnu l-Mulaqqan (wafat 

tahun 804) dan al-Bulqīnī (wafat tahun 791). 

Ia juga belajar ilmu sastra dari syaikh Burhānu d-Dīn al-

Qīrāṭiyy (wafat tahun 781). Ia juga belajar ilmu bahasa Arab 

pada al-Bahā’ Ibnu ‘Aqīl (wafat tahun 769). 

 
4 Lihat 2/390  طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 
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Dari proses belajar pada banyak ulama, ia cukup 

menguasai ilmu tafsīr, hadīṡ, fiqih dan uṣulnya, bahasa Arab, 

sastra, dll. Karena itu, tidak heran jika az-Zaila‘iyy 

menjulukinya dengan al-Fāḍil Kamālu d-Dīn Kamāl.5 

Ketika ia bertemu dengan Syaikh Bahā’u d-Dīn as-

Subkiyyu ia diizinkan untuk mengajar dan berfatwa. Ia juga 

mengatakan itu kepada al-Qāḍī Kamālu d-Dīn Abī l-Faḍl an-

Nuwīrī (wafat tahun 786) dan sang Qāḍī mengizinkannya, 

karena itu ia melakukannya.6 Dia juga diizinkan untuk 

berfatwa, mengajar, memberikan argumentasi bagi para 

pembaca, dan memberikan kemanfaatan bagi jama’ah. 

Istri dan keturunannya: As-Sakhāwī7 berkata: Ia 

berkeluarga di Makkah pada tahun 779 dengan Ummu Aḥmad 

Fāṭimah binti Yahyā bin ‘iyyād aṣ-Ṣanahājiyy al-Makkiyyah 

dan melahirkan anak bernama Ummu Ḥabībah, Ummu 

Salamah, dan ‘Abdu r-Raḥman. 

Yang menikah dengan kedua anak perempuannya adalah 

al-Jamāl Muḥammad, dan al-Jalāl ‘Abdu l-Wāḥid bin Ibrāhīm 

bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Mursyidī al-Makkiyyi al-

Ḥanafiyy. Dan mereka berdua melahirkan keturunan masing-

masing, yang pertama: Abū l-Faḍā’il Muḥammad dan ‘Abdu 

r-Raḥman. Yang kedua: ‘Abdu l-Ghaniyy dan yang lainnya. 

Murid-muridnya: Al-Fāsīyy berkata: aku menyimak 

darinya di mesir sebuah hadiṡ dari ‘ سنن ابن ماجه ’ begitu juga 

dengan para ahli hadiṡ yang lain, mereka juga menyimak hadiṡ 

darinya. Di antara para muḥaddiṡun itu adalah Imām Ṣalāḥu d-

Dīn Khalīl bin Muḥammad al-Aqfahsiyy, yang menyimak 

darinya di sisi Ka‘bah. 

 
5 Lihat   10/60 الضوء الالمع 
6 Lihat 2/373  العقد الثمين 
7 Lihat 10/61 الضوء الالمع 
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As-Sakhāwī berkata: Dia mengajar hadiṡ dengan 

menggunakan lembaran kertas. Dan aku hadir di sana. 

Dia menceritakan kepada kita tentang sekelompok orang 

yang mengambil ilmu, riwayat, dan penjelasan yang dia 

berikan. 

Al-Maqrīzī berkata: Selama bertahun-tahun, saya 

menghadiri majelis dan khutbahnya. 

Ibnu Ḥijr berkata: Saya menyukai figurnya. 

Asy-Syamā‘ berkata dalam ‘ الحاوي  Dia adalah : ’ القبس 

guru saya melalui perantara orang-orang ketiga, dia 

menceritakan kepada kami kumpulan dari semua yang dia 

ceritakan, salah satu di antara mereka adalah Syaikh/ guru kita 

al-‘Izzu bin Fahd dari al-Ḥāfiẓ Taqiyyu d-Dīn al-Fāsī, Raḥima 

humullahu Ta‘ālā. 

Karya-karyanya: 

1. Ad-Dībājah fī Syarḥ Sunan Ibnu Mājah (lima jilid) 

2. An-Najmu l-Wahhāj fī Syarḥi l-Minhāj li n-Nawawī 

3. Al-Manẓūmah fī l-Fiqh 

4. Al-Jauharu l-Farīd fī ‘ilmi t-Tauḥīd (delapan jilid) 

5. At-Tażkirah 

6. Kitāb fī sy-Syaṭri Naj 

7. Mukhtaṣar al-Gaiṡ al-lażī ansajm, Syarḥ li amiyyati l-

‘ajm li ṣ-ṣafadī 

8. Ḥayātu l-Ḥayawān (terdapat tiga seri yaitu: Sugrā/ 

kecil, wusṭā/ sedang, kubrā/besar) 

9. Syarḥ al-Mu‘allaqāt as-Sab‘ 

10. Gāyatu l-Arb min Kalāmi Ḥukamā’i l-‘Arab 

11. Syarḥ Gāyatu l-Arb 

12. Ramūzu l-Kanūz al-Lā’ī birazn Aḥsan Barūz atau 

Manẓūmatu l-Kamāl atau Darru l-Maqāl 
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13. Ia juga memiliki karya berupa Naẓm Jayyid wa 

Tarassul 

14. Ia juga memiliki karya berupa Khuṭb Mudawwanah 

Jumu‘iyyah wa Wa‘aẓiyyah  

15. Ia juga memiliki karya berupa Muḥākāh Muwassa‘ah 

li Ibni Ḥujjah. (Breukelman) 

Kematiannya: Mayoritas penerjemah berpendapat 

bahwa ia wafat pada malam Selasa, hari ketiga bulan Jumādī 

l-Ūlā, tahun 808. Dan dikebumikan di pemakaman aṣ-

Ṣūfiyyah di Qāhirah, Mesir.  

b. Kitab Ḥayātu l-Ḥayawān 

Nama ad-Dāmirī dikenal lewat karyanya yang berjudul 

Kitab Ḥayātu l-Ḥayawān, sebuah ensiklopedi zoologi (dunia 

hewan). Buku ini ditulis ad-Dāmirī pada tahun 773 H/ (1271 

M). Pada saat itu, dia masih berumur tidak lebih dari 31 tahun. 

Buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan 

diterbitkan dalam 2 jilid pada tahun 1906-1908 di London oleh 

Luzac & Co, Bombay: D.B. Taraporevala Sons & Co. Versi 

cetak berbahasa Arabnya juga sudah diterbitkan pada tahun 

1992 di Damaskus oleh Tlasdar. 

Dalam penulisan Kitab Ḥayātu l-Ḥayawān ini, 

disebutkan bahwa ad-Dāmirī telah mengumpulkan bahan 

tulisan dengan penelusuran dari 560 judul kitab dan 

peninjauan pada 199 kumpulan syair. Dengan demikian, bisa 

dikatakan bahwa buku ini merupakan referensi yang cukup 

besar yang jarang ditulis oleh para ilmuwan dalam bidangnya. 

Kitab Ḥayātu l-Ḥayawān ini tidak hanya berbatas pada 

penjelasan mengenai aspek zoologi semata, namun ad-Dāmirī 

juga mengaitkannya dengan berbagai pengetahuan lain yang 

ada kaitannya dengan objek hewan yang sedang diuraikan 

penjelasannya. Secara garis besar isi dari kitab ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Aspek fisiologi nama-nama hewan 

2. Deskripsi hewan, kebiasaan dan sifatnya 

3. Sebutan hewan dikaitkan dengan hadits 

4. Keabsahan hukumnya sebagai makanan menurut 

perbedaan madzhab 

5. Peribahasa dan kisah yang berhubungan dengan 

hewan 

6. Khasiat atau pengobatan dengan menggunakan 

hewan 

7. Hubungan hewan dengan mimpi disertai takwilnya 

Dalam menulis asal kata dan nama-nama hewan, ad-

Dāmirī merujuk pada karya Al-Jauharī dan Ibnu Sayyidah. 

Sementara itu untuk menulis tentang tabiat hewan, bentuk 

fisiknya, serta keistimewaan organ tubuhnya dan hal-hal lain 

yang berhubungan dengan ilmu biologi serta kedokteran, ia 

merujuk pada buku karangan Al-Jāḥizh, Al-Qazwīnī, Pliny the 

Elder (Gaius Plinius Secundus), Ibnu Sīnā (Avicenna), 

Aristoteles, Ḥunain bin Isḥāq, Ibnu Bakhtisyu’, Ibnu Rusyd, 

dan ‘Abdu l-Laṭīf al-Baghdādī. Ia juga merujuk pada karya-

karya ulama fiqih imam empat madzhab untuk menuliskan 

pembahasan yang berkenaan dengan hukum-hukum dari 

hewan. Kitab-kitab hadits karya Imam al-Bukhārī, Muslim, 

Abū Dawūd, an-Nasāi dan at-Tirmiẑī juga ia jadikan rujukan 

untuk menguraikan hadits-hadits yang ada hubungannya 

dengan hewan yang dibahas. Untuk menuliskan peribahasa 

yang ada kaitannya dengan nama hewan yang sedang dibahas, 

ad-Dāmirī mengambil referensi dari kitab Majma‘u l-Amtsāl 

karya Al-Maidānī. Sedang untuk menuliskan tafsir mimpi 

yang ada kaitannya dengan hewan, dia mengambil referensi 

dari Kitab Muntakhubu l-Kalām fi Tafsīri l-Aḥlām karya Ibnu 

Sīrīn al-Anshārīy.  
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Kitab Ḥayātu l-Ḥayawān ini terdiri dari dua juz. Kitab 

ensiklopedi hewan-hewan ini ditulis oleh Ad-Dāmirī 

berdasarkan urutan abjad yaitu dimulai dari huruf hamzah 

hingga huruf ya’. Kitab ini kurang lebih membahas 1069 

materi, akan tetapi jumlah hewan yang disebutkan kurang dari 

jumlah itu, karena terdapat hewan yang memiliki beberapa 

nama. Oleh karena itu, dalam kitab ini biasanya akan disertai 

saran untuk melihat kembali ke nama lain dari hewan yang 

sedang dijelaskan, jika pembaca menginginkan keterangan 

lebih lanjut. Kitab Ḥayātu l-Ḥayawān ini kurang lebih 

membicarakan sebanyak 731 macam hewan. 

Secara sistematis, Ad-Dāmirī memulai pembahasan 

hewan tertentu dengan menyebutkan nama-namanya dari segi 

bahasa, pengucapan, makna, bentuk jamaknya, dan lain 

sebagainya. Selanjutnya ia menjelaskan hewan tersebut dari 

segi ekosistem, karakter dan anatomi tubuhnya. Tidak semua 

aspek tersebut dibahas oleh Ad-Dāmirī, terkadang ia hanya 

menyebutkan sebagian saja, hal ini disesuaikan dengan 

referensi yang ada. Ad-Dāmirī terkadang juga menambahkan 

pengetahuan biologi hewan tersebut dengan merujuk pada 

buku-buku sastra, kumpulan syair dan kisah-kisah lucu namun 

dengan tetap menyatukan manfaatnya secara ilmiah dan sastra 

sehingga dapat menarik pembaca. Selain itu, Ad-Dāmirī juga 

menyebutkan hukum dari hewan-hewan tersebut berdasarkan 

syari’at Islam, apakah hewan tersebut haram atau halal untuk 

dimakan dan digunakan oleh manusia. Untuk menambah 

kelengkapan isi dari kitab ensiklopedi hewan-hewan ini, Ad-

Dāmirī juga memasukkan pembahasan terkait dengan tafsir 

mimpi yang berhubungan dengan hewan yang sedang 

dijelaskan. Tak jarang pula Ad-Dāmirī menyisipkan kisah-

kisah secara spontan di dalam penjelasan hewan-hewan 

tertentu, meskipun terkadang kisah-kisah yang dia tambahkan 

cenderung keluar dari konteks. Karena itu keterangan-
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keterangan yang keluar dari konteks pembahasan ini oleh Ad-

Dāmirī diidentifikasi dengan keterangan ‘catatan asing atau 

catatan tambahan’. Selanjutnya Ad-Dāmirī juga 

menambahkan peribahasa atau permisalan yang berkembang 

di dalam kebiasaan dan budaya masyarakata Arab kala itu 

dikaitkan dengan hewan tertentu.  

Sebagai sebuah karya yang memadukan berbagai 

keilmuan dan sastra serta ditulis pada abad keempat Hijriyyah, 

kitab Ḥayātu l-Ḥayawān tentu masih memuat banyak kisah 

yang berbau tahayyul atau fiksi. Namun, bagaimanapun kitab 

ini tetap merupakan hasil sebuah pemikiran ilmiah yang luar 

biasa. Dalam penulisannya juga merujuk pada banyak 

referensi-referensi kitab yang membahas tentang hewan-

hewan seperti kitab Al-Ḥayawān karya Al-Jāḥizh dan kitab 

‘Aja’ibu l-Makhluqāt karya Al-Qazwīnī.  

Ad-Dāmirī menyusun kitab Ḥayātu l-Ḥayawān dan 

menerbitkannya dalam dua versi, yaitu versi besar (Kubrā) dan 

kecil. Versi yang besar inilah yang banyak dicetak dan 

diterbitkan. Sementara itu, pada cetakan versi kecil, Ad-

Dāmirī membuang pemaparan tentang sejarah negara Islam 

(sejak Rasulullah hingga Bani ‘Uṡmān) pada materi ‘angsa’ 

yang memakan kurang lebih 85 halaman dari buku yang 

dicetak oleh ‘Kitab al-Jumhuriyyah’. Setelah Ad-Dāmirī wafat 

yaitu pada tahun 1405 M (808 H) di Kairo, bukunya banyak 

diringkas oleh beberapa ulama, di antaranya yaitu ringkasan 

yang disusun oleh Ad-Damāmīnī, ‘Umār bin Yūsūf al-Ḥanāfī, 

Taqiyyu d-Dīn al-Fāsī, al-Qāri’, dan As-Suyūthī. Di samping 

itu, isi kitab ini juga dijadikan lampiran dalam kitab yang 

ditulis oleh Jamālu d-Dīn al-Makkī. Berikut ini adalah daftar 

kitab-kitab ringkasan dari kitab Ḥayātu l-Ḥayawān: 

1. Mukhtaṣar at-Taqiyy al-Fāsī, diringkas pada tahun 822. 



12 
 

2. ‘Ainu l-Ḥayāh: Karya ad-Damāmīnī. Selesai ditulis pada 

tahun 823 di Gujarat. (Breukelman) 

3. Mukhtaṣar Ḥayātu l-Ḥayawān: karya Ibnu Qāḍī Syahbah. 

(Breukelman) 

4. Dīwānu l-Ḥayawān: Ringkasan dari as-Suyūṭī. 

(Breukelman) 

5. Mukhtaṣar li Muḥammad bin ‘Īsā bin Kannān. Naskahnya 

terletak di Paris. (Breukelman) 

6. Ḥāwī l-Ḥasān min Ḥayātu l-Ḥayawān: karya Muḥammad 

bin ‘Abdu l-Qādir ad-Damīrī al-Ḥanafī. Naskahnya 

disimpan di al-Maktabah al-Hindī (Hendon Library), 

London dan Paris. (Breukelman) 

7. Mukhtaṣar li Ibrāhīm bin Muḥammad bin ‘alā’u d-Dīn aṭ-

Ṭarābulusiyy, sekitar tahun 1069. Naskahnya terdapat  di 

Leipzig (Jerman). (Breukelman) 

8. Mukhtaṣar li Majhūlin, di Dāmād Ibrāhīm, Turki, al-

Iskandariyyah. (Breukelman) 

9. Mukhtaṣar li Majhūlin bi ‘unwāni ‘Khawāṣṣu l-

Ḥayawān’, di museum Britania. (Bruekelman) 

 

c. Inventarisasi Manuskrip Ḥayātu l-Ḥayawān 

Inventarisasi manuskrip di sini dimaksudkan sebagai 

usaha untuk mengetahui keberadaan varian-varian manuskrip 

dengan cara menelusuri berbagai katalog manuskrip yang 

menginformasikan keberadaan manuskrip Ḥayātu l-Ḥayawān 

yang berada di berbagai koleksi perpustakaan, museum, 

yayasan, atau lembaga bentuk lainnya, dan bila 

memungkinkan juga yang berasal dari koleksi perseorangan. 

Di Indonesia, Kitab Ḥayātu l-Ḥayawān versi cetak 

dengan menggunakan bahasa Arab sudah banyak beredar di 

pasaran. Sementara itu, yang dibahas di sini adalah Kitab 

Ḥayātu l-Ḥayawān yang masih berbentuk tulisan tangan dan 

berumur tua sehingga bisa dikatakan sebagai manuskrip atau 
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naskah kuno. Dari hasil penelusuran dan pembacaan beberapa 

katalog koleksi manuskrip, serta informasi dari beberapa ahli, 

sejauh ini setidaknya ditemukan 3 koleksi manuskrip kitab 

Ḥayātu l-Ḥayawān yang berada di nusantara. 2 koleksi 

tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yaitu 

manuskrip dengan kode A 157 dan A 158. Kedua manuskrip 

ini dalam Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara (Behrend, 

1998) diberi judul dengan ‘Kitab Ḥayāh al-Ḥayawān’. 

Sementara itu 1 manuskrip merupakan koleksi dari Abdul 

Mulku Zahari, Buton. Dalam Katalog Naskah Buton: Koleksi 

Abdul Mulku Zahari naskah ini diberi kode OB/1/AMZ 

dengan judul ‘Ḥayāt l-Ḥayawān’. Kitab koleksi Abdul Mulku 

Zahari ini ditulis dengan menggunakan aksara Jawi (bahasa 

Melayu, tulisan Arab). 

Selain di Nusantara, sebaran dari manuskrip Ḥayātu l-

Ḥayawān juga banyak ditemukan di negara-negara Timur 

Tengah, seperti Mesir, Qatar, Maroko, Arab Saudi, dsb. 

Banyaknya sebaran dari salinan manuskrip ini, 

mengindikasikan bahwa kitab ini merupakan kitab besar 

sehingga dijadikan rujukan oleh banyak ulama di berbagai 

wilayah. Sebagai contoh di Madinah, Arab Saudi, manuskrip 

Kitab Ḥayātu l-Ḥayawān al-Kubrā al-juz’u l-awwal tersimpan 

di Maktabah al-Malik ‘Abdullāh bin ‘Abdu l-‘Azīz dan di 

Jāmi‘ah Malik Saud (King Saud University). Selain di 

Madinah, salinan dari manuskrip Ḥayātu l-Ḥayawān juga 

ditemukan di Maktabah Qaṭar al-Waṭaniyyah (Qatar National 

Library) sebanyak 3 salinan. Selain itu di Mesir juga terdapat 

manuskrip Ḥayātu l-Ḥayawān yaitu tersimpan di Dāru l-Kitab 

wa l-Waṡā’q al-Qaumiyyah al-Miṣriyyah. Selain contoh-

contoh tersebut, kemungkinan besar masih banyak lagi salinan 

dari kitab Ḥayātu l-Ḥayawān yang tersimpan di berbagai 

wilayah lainnya. Karena sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya, ringkasan dari kitab-kitab ini telah tersebar di 



14 
 

berbagai wilayah, bahkan hingga Eropa, seperti di negara 

Inggris dan Jerman. 

Untuk deskripsi spesifik dari masing-masing manuskrip 

Ḥayātu l-Ḥayawān, baik yang tersimpan di nusantara maupun 

di wilayah Timur-Tengah, sebagaimana telah disebutkan 

contoh-contohnya di atas, akan dijabarkan pada pembahasan 

berikutnya. 

 

d. Deskripsi Manuskrip 

1. Manuskrip A 157 (Koleksi Perpustakaan Nasional RI) 

Manuskrip diberi judul ‘Kitab Ḥayāh l-Ḥayawān’. 

Manuskrip ditulis dengan menggunakan kertas Eropa. 

Jumlah total halaman 497. Mayoritas jumlah barisnya 

yaitu 21 baris/halaman. Ukuran manuskrip yaitu 27,5 x 

19,5 cm. Untuk ukuran teks dalamnya yaitu 19,5 x 13 cm. 

Tebal manuskrip 5 cm. Manuskrip ditulis dengan 

menggunakan aksara Arab dan bahasa Arab. Dan ditulis 

dengan menggunakan tinta hitam dan merah. Terdapat 

penomoran halaman dengan menggunakan angka Arab, 

dan merupakan tambahan dari kurator dengan 

menggunakan pensil. Manuskrip disampul dengan 

menggunakan karton tebal berlapis kertas lurik berwarna 

hijau. Teks ditulis dalam bentuk prosa dan ditulis dalam 

dua juz. Juz pertama dimulai dari huruf hamzah sampai 

huruf syin. Juz pertama dari kitab ini sudah tidak bisa 

terbaca sama sekali karena korosi tinta yang cukup parah. 

Sementara itu juz kedua dimulai dari huruf shad sampai 

huruf ya’. Bagian akhir dari naskah ini sudah hilang. Untuk 

bab kedua ini, tulisan masih bisa terbaca dengan jelas. 

Sebagian besar kertasnya sudah dilaminasi. 

2. Manuskrip A 158 (Koleksi Perpustakaan Nasional RI) 

Sama dengan A 157, manuskrip ini ‘Kitab Ḥayāh 

al-Ḥayawān’. Manuskrip ditulis dengan menggunakan 
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kertas Eropa dengan cap kertas (watermark) Pro Patria: 

Taman Belanda. Manuskrip terdiri dari 368 halaman. 

Ukuran manuskrip yaitu 32 x 20 cm. Sementara ukuran 

teksnya rata-rata yaitu 25,5 x15,5 cm. Mayoritas jumlah 

baris perhalaman yaitu 27 baris. Tebal dari manuskrip ini 

yaitu 3,5 cm. Manuskrip ditulis dengan menggunakan tinta 

hitam dan merah. Kondisi manuskrip masih cukup baik, 

tulisan masih jelas terbaca. Terdapat penomoran halaman 

dengan menggunakan angka Arab, dan merupakan 

tambahan dari kurator.  

Kitab Ḥayāh l-Ḥayawān dengan kode koleksi A 158 

ini juga ditulis dalam dua juz. Juz pertama dimulai dari 

huruf hamzah sampai huruf syin. Sementara itu juz kedua 

dimulai dari huruf shad sampai huruf ya’. Kedua juz masih 

bisa terbaca dengan jelas dan masih lengkap. Di dalam 

manuskrip, tepatnya di bagian akhir teks pada jus awal 

terdapat keterangan bahwa manuskrip ini merupakan 

sebagian dari kitab Ḥayātu l-Ḥayawān aṣ-ṣugrā kemudian 

disertai dengan juz kedua dari Ḥayātu l-Ḥayawān al-

wusṭā. 

 
Gambar 2.1 Manuskrip Ḥayātu l-Ḥayawān – Koleksi Perpustakaan 

Nasional RI (A-158) 
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3. Manuskrip OB/1/AMZ (Abdul Mulku Zahari, Buton) 

Manuskrip diberi judul ‘Ḥayāt l-Ḥayawān’. Ditulis 

dengan menggunakan kertas Eropa. Manuskrip terdiri dari 

120 halaman dengan ukuran teks 20 x 16 cm. Mayoritas 

jumlah baris per halaman 14-17 baris. Teks ditulis dengan 

menggunakan aksara Jawi (bahasa Melayu, huruf Arab). 

Teks ditulis menggunakan tinta hitam dan merah. Keadaan 

manuskrip kurang baik karena jilidannya terlepas dan 

sebagian kertasnya rusak. Manuskrip diberi nomor urut 

halaman dengan angka Arab pada pias atas tiap halaman. 

Pada sampul manuskrip cetak litografi ini tertulis 

dengan tangan judul naskah Kitab Ḥayāt l-Ḥayawān, 

kemudian dilanjutkan dengan rincian yang menyatakan 

kuasa pada sekalian binatang berkaki empat dan binatang 

yang lain. Selain itu, juga ditemukan catatan mengenai 

waktu pada malam Rabu, 27 bulan Jumadil Awal tahun 

1331 H. Judul dalam daftar Mikrofilm Arsip Nasional 

adalah Hiyatul Haiwan, Hasiat Segala Binatang Kaki 

Empat.  

Awal teks: “Inilah risalah yang dinamakan Hayatul 

Hayawan pada menyatakan khuasa segala binatang yang 

telah dipungut dan dikutib akan dia dari pada Kitāb Ḥayāt 

l-Ḥayawān al-Kubrā karangan Syekh Kamalu d-Dīn ad-

Dāmirī diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Melayu 

oleh al-Fakir Ilā Rabbihi al-Kadir ‘Abun bin Umun.  

Akhir teks: (pembahasan tentang binatang lembu). 

Jika disapukan lubang hidung lembu itu dengan minyak 

bunga air mawar, takut dan lari ia. Wallāhu a‘lām. 
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4. Manuskrip Koleksi Maktabah al-Malik ‘Abdullāh bin 

‘Abdu l-‘Azīz – Madinah 

 
Gambar 2.2 Manuskrip Ḥayāt l-Ḥayawān – Maktabah al-Malik 

‘Abdullāh bin ‘Abdu l-‘Azīz 

 

Manuskrip ini diberi judul dengan  حياة الحيوان الكبرى

األول( -Ḥayātu l-Ḥayawāni l-Kubrā (al-Juz’u l - )الجزء 

‘awwal), tidak diketahui siapa penyalin dan kapan 

disalinnya. Manuskrip terdiri dari 11 halaman. 

5. Manuskrip Koleksi Jāmi‘ah Malik Saud (King Saud 

University) 

 
Gambar 2.3 Manuskrip Ḥayāt l-Ḥayawān – Jāmi‘ah Malik Saud 

(King Saud University) 
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Manuskrip ini diberi kode item 590/ د ح  dan 

berangka tahun penyalinan 1067. Kondisi manuskrip 

masih cukup baik dan ditulis dengan khat naskhi. 

Manuskrip terdiri dari 338 halaman, dan berukuran 13,5 x 

21 cm.  

6. Manuskrip Koleksi Maktabah Qaṭar al-Waṭaniyyah (Qatar 

National Library) 

-  QNL: 00017096 / QL41. D36 1630 – 590.3 

  
Gambar 2.4 Manuskrip Ḥayāt l-Ḥayawān - Maktabah Qaṭar al-

Waṭaniyyah 

 

Manuskrip ini ditashih atau disalin oleh Maḥmūd 

bin Malan Ḥasan al-Khaṭīb. Manuskrip bertuliskan 

angkat tahun 1630. Manuskrip terdiri dari 126 

halaman, ukuran manuskrip 16 x 23 cm. Manuskrip ini 

ditulis dengan menggunakan khat atau huruf naskhi 

dan menggunakan tinta hitam serta merah.  
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-  QNL: 00015765 / QNL: 00017169 

  
Gambar 2.5 Manuskrip Ḥayāt l-Ḥayawān - Maktabah Qaṭar al-

Waṭaniyyah 

 

Manuskrip ditulis dengan menggunakan khat 

naskhi. Manuskrip berangka tahun 1659. Manuskrip 

berukuran 30 x 20 cm dan terdiri dari 446 halaman. 

Informasi terkait dengan petashih atau penyalim tidak 

diketahui. 

 

e. Pemilihan Manuskrip sebagai dasar alih bahasa 

Manuskrip yang akan dijadikan sebagai dasar atau 

sumber alih bahasa yaitu naskah dengan kode A-158 koleksi 

perpustakaan nasional, pemilihan ini didasarkan pada 

beberapa aspek berikut: 

1. Aksesibilitas 

Dari beberapa contoh varian naskah yang telah 

dideskripsikan sebelumnya, tentu saja dari segi 

aksesibilitas, manuskrip koleksi Perpustakaan 

Nasional-lah yang paling memenuhi kriteria ini, 

khususnya manuskrip dengan kode A-158. Selain 

kondisi manuskrip masih cukup bagus, sehingga 

penulis dapat melihat fisiknya secara langsung, 
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manuskrip dengan kode tersebut juga terdapat versi 

microfilm-nya. Sementara itu untuk manuskrip 

Ḥayātu l-Ḥayawān yang tersimpan di luar negeri ada 

yang dapat diakses versi digitalnya secara full, ada 

yang hanya sebagian, bahkan ada yang hanya dapat 

diakses anotasinya. Namun, meskipun ada yang bisa 

diakses secara penuh, ada beberapa kriteria lain yang 

tidak dimiliki oleh naskah tersebut, di antaranya yaitu 

ketidakjelasan matan serta tidak memenuhi aspek ke-

khasanah-an. Sementara itu, untuk manuskrip koleksi 

Abdul Mulku Zahari, Buton, meskipun 

dimungkinkan masuk aspek aksesibilitas, namun 

manuskrip ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau 

objek alih bahasa karena sudah menggunakan bahasa 

Melayu. 

2. Keterbacaan 

Selain aspek aksesibilitas, aspek keterbacaan 

juga penting dalam kegiatan alih bahasa Manuskrip. 

Manuskrip Ḥayātu l-Ḥayawān yang tersimpan di 

perpustakaan nasional RI ada dua varian yaitu naskah 

kode A-157 dan A-158. Sebagaimana telah 

disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa kondisi 

fisik dari naskah kode A-157 sudah mengalami korosi 

tinta yang parah, sehingga dari aspek keterbacaan 

manuskrip A-157 tidak memenuhi kriteria untuk 

dijadikan sebagai sumber atau objek alih bahasa. 

Sementara itu untuk manuskrip A-158 dianggap 

memenuhi kriteria ini mengingat kondisi fisiknya 

masih cukup bagus dan belum mengalami korosi 

tinta. Seluruh isi teks masih terbaca dengan baik dan 

jelas. 
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3. Kejelasan hubungan teks dengan penyalin dan 

penulis 

Pada manuskrip kode A-158 khususnya di 

bagian Muqādimah atau pembukaan disebutkan 

dengan jelas bahwa kitab ini merupakan versi 

ringkasan kitab Ḥayātu l-Ḥayawān karya Syaikh 

Imām yang alim Kamālu d-Dīn Muḥammad bin Mūsā 

bin ‘Īsā ad-Dāmirī Asy-Syāfi‘ī, yang diringkas oleh 

Muḥammad Ibnu Abī Bakr Al-Makhzūmī Ad-

Damāmīnī dengan judul ‘ainu l-ḥayat. Ciri khas dari 

ringkasan atau mukhtaṣar Ad-Damāmīnī ini juga 

disebutkan dalam bagian pembukaan yaitu ia sengaja 

membuang beberapa bagian yang dianggapnya tidak 

penting atau dikhawatirkan akan menimbulkan 

berbagai macam prespektif di benak pembaca. Bagian 

yang dibuang ini adalah penjelasan-penjelasan 

mengenai hubungan hewan denga mimpi yang 

disertai takwilnya. 

4. Ke-Khasanah-an 

Di bagian pendahuluan juga disebutkan bahwa 

naskah tersebut disalin atas prakarsa atau inisiasi 

seorang penguasa yang bernama Abū Al-Fatḥ Aḥmad 

Syāh bin Muḥammad Syāh bin Muẓaffar Syāh As-

Sulṭān Ibnu As-Sulṭān Ibnu As-Sulṭān. Jika dilihat 

dari trah ataupun gelar namanya, dimungkin bahwa ia 

adalah salah satu penguasa yang berasal dari 

kerajaan-kerajaan di nusantara, khususnya di wilayah 

Melayu. Kerajaan Siak dahulu pernah diperintah oleh 

seorang sultan yang bergelar Sultan Abdul Jalil 

Muḥammad Muẓaffar Syah. Bisa jadi penginisiasi 

dari penyalinan kitab ini merupakan keturunan dari 

sultan kerajaan Siak tersebut. Namun tentu saja 

pendapat ini butuh penelitian lebih mendalam lagi. 
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Melihat fakta bahwa manuskrip ini disalin dan 

ditemukan di wilayah nusantara, tentu ini menarik 

untuk dijadikan objek alih bahasa. Karena hal ini 

secara tidak langsung mengindikasikan pengaruh dari 

persebaran kitab ini di nusantara. Selain itu juga 

mengindikasikan ragam keilmuwan dan keber-

agamaan yang tersebar dan berkembang di nusantara. 

Dengan kegiatan alih bahasa manuskrip ini tentu saja 

akan mendukung cita-cita pelestarian khasanah 

nusantara. 
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BAB III ALIH BAHASA MANUSKRIP ḤAYĀTU L-ḤAYAWĀN 

[Halaman 92] Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm (Dengan menyebut asma 

Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) 

Bab Huruf ص  (shād) 

 Telur kutu / Nits : (Aṣ-Ṣu’ābah) الصؤابة

Dengan menggunakan huruf hamzah. Telur kutu. Bentuk jamaknya 

adalah  صؤاب  (ṣu’āb) dan صئبان  (ṣi’bān) yang mana kemudian lebih 

umum diucapkan dengan menipiskan huruf hamzah sehingga menjadi 

 Namun bentuk yang benar adalah dengan menggunakan .(ṣībān)  صيبان

huruf hamzah. 

Ḥaiṡamah bin Sulaimān dalam Musnadnya pada akhir juz kelima belas 

meriwayatkan dari Jābir bin ‘Abdullāh yang berkata bahwa Rasulullāh 

bersabda:, “Timbangan akan ditempatkan pada hari kiamat, dimana 

akan ditimbang perbuatan baik dan buruk. Dia yang perbuatan baiknya 

akan menyeimbangkan perbuatan buruknya dengan berat nit akan 

masuk surga, dan dia yang perbuatan buruknya akan melebihi 

keseimbangan perbuatan baiknya dengan berat nit akan masuk ke api 

Neraka.”  

Nabi kemudian ditanya, “Wahai Rasul Allah, bagaimana dengan 

mereka yang perbuatan baik dan buruknya akan setara?” dan dia 

menjawab, “Mereka akan menjadi penghuni tembok antara Surga dan 

Neraka (االعراف  - A‘rāf).” “Mereka tidak dapat memasukinya (Surga) 

meskipun mereka sangat menginginkannya.”1 

Asy-Syāfi‘ī mengatakan bahwa hukum dari  الصئبان (aṣ-ṣi’bān) atau nits 

sama dengan hukum dari kutu rambut bagi seseorang pada saat iḥrām. 

 
1 Lihat Al-Qur’ān surat Al-A’rāf ayat 46 
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Jika seseorang membunuh salah satu dari mereka, sangat dianjurkan 

bahwa ia memberi sedekah, meskipun itu hanya sesuap/seteguk.  

Telah dinyatakan dengan tegas dalam ar-Rauḍah bahwa ini adalah telur 

kutu, seperti yang telah disebutkan pula oleh al-Jauharī2 dan lainnya. 

Hewan ini telah disebutkan pada bab البحرية -as-sulaḥfah al) السلحفة  

baḥriyyah) bahwa menyisir rambut dengan sisir yang terbuat dari kulit 

kura-kura memiliki efek menghilangkan telur kutu, karena sifat khusus 

di dalamnya.  

(Peribahasa) Mereka berkata,3 “Dia menghitung hal-hal seperti telur 

kutu, ketika ada di matanya (sendiri) benda seperti kendi.” Al-Maidānī 

menyatakan bahwa ungkapan itu diterapkan pada orang yang 

menyalahkan orang lain untuk hal kecil, ketika ada banyak kesalahan 

dalam dirinya.  

Ar-Riyāsyī bersenandung4: 

“Wahai engkau yang menyalahkanku atas wujudku, 

Apakah engkau menemukan kesalahan pada dirimu sendiri? 

Bagaimana engkau bisa melihat lebih banyak di mata temanmu, 

Dan melupakan kotoran di matamu sendiri, yang sangat besar!” 

 Ayam domestik :(Aṣ-Ṣārikh)  الصارخ

Al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud, dan An-Nasā’ī5 meriwayatkan dari 

Masrūq yang berkata, “Saya bertanya ‘Āisyah tentang amalan 

Rasulullah, dan dia menjawab, ‘Beliau dulu suka melakukan perbuatan 

 
2 Lihat  Aṣ-Ṣiḥāḥ (1/160    )صأب 
3 Lihat  Al-Maidānī 2/422 
4 Lihat  Jamharah al-‘askarī 2/422; Al-Maidānī 1/415 
5 Lihat Musnad Aḥmad 1616; An-Nasā’ī 741; Muslim 2/44; Al-Bukhārī 6/110, 147, 203, dan 

279 
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baik secara terus-menerus.’ Aku kemudian bertanya kepadanya, ‘Jam 

berapa beliau melakukan sembahyang?’ Dan dia menjawab, ‘Ketika 

beliau mendengar suara ayam (aṣ-ṣārikh), beliau biasa bangun untuk  

bersembahyang.’” 

An-Nawawī menyatakan bahwa aṣ-ṣārikh di sini berarti ayam jantan 

berdasarkan kesepakatan umum golongan terpelajar, dan disebut 

demikian karena ia banyak menangis di malam hari. (Abū Ḥāmid) 

menyatakan dalam al-Iḥyā’ bahwa waktunya adalah seperenam malam 

dan tidak kurang dari itu. 

 :(Aṣ-Ṣaffāriyyah)   الصفارية disebut juga dengan ,(Aṣ-Ṣāfir)  الصافر

Burung jenis pengicau yang terkenal  

Ciri khasnya6 adalah ketika malam menjelang, ia akan bertengger pada 

cabang pohon, menjulurkan kakinya, menundukkan kepalanya, dan 

terus menangis sepanjang malam, hingga fajar menyingsing dan siang 

hari tiba. 

Al-Qazwīnī menyatakan bahwa hewan ini berteriak karena takut langit 

akan jatuh di atasnya. Sementara itu, riwayat lain menyatakan bahwa 

hewan ini sama dengan at-tunawwiṭ, yang telah dijelaskan pada bab 

huruf ta’. Jika memiliki sarang, ia membangunnya seperti kantong 

(dompet), namun jika tidak memiliki sarang, ia menggantungkan diri 

atau bertengger pada cabang seperti yang telah kami sebutkan 

sebelumnya. 

(Hukum) Memakannya adalah halal atau diizinkan, sebab hewan ini 

merupakan spesies dari burung pengicau.  

 
6 Lihat Masāliku l-Abṣār 278; ‘Ajāibu l-Makhlūqāt 20/81 
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(Peribahasa) Mereka berkata,7 “Lebih pengecut dan lebih bingung dari 

pada aṣ-ṣāfir.” Adapun mereka juga mengatakan,8 “Tidak ada siulan 

(aṣ-ṣāfir) di dalam rumah.” Abū ‘Ubaidah dan Al-Aṣma‘ī menyatakan 

bahwa arti aṣ-ṣāfir adalah dalam arti ukuran به  - maf ‘ūl bih) مفعول 

seseorang dipanggil dengan bersiul), hal ini sama seperti ungkapan“   ماء

 sirrun kātimun” yang berarti (secara – سر كاتم“ mā’un dāfiqun” dan – دافق

berturut-turut) “air yang dicurahkan” dan “rahasia yang tersembunyi”. 

Namun pendapat lain menyatakan bahwa itu berarti ‘tidak ada orang di 

rumah yang bersiul’. 

 Kerang :(Aṣ-Ṣadaf) الصدف

Ini termasuk spesies hewan laut. Dalam hadits Ibnu ‘Abbās9 disebutkan 

bahwa jika hujan [Halaman 93] cangkang-cangkang kerang membuka 

mulutnya. Mereka adalah selubung mutiara. Bentuk tunggal atau 

satuannya adalah صدفة - ṣadafah. Aṣ-ṣawādif10 adalah unta yang datang 

di belakang unta lain yang sudah berada di tempat minum dan 

menunggu di pantatnya, mengawasi kepergian para peminum, sehingga 

memungkinkan mereka dapat masuk ke sana. Dalam pengertian ini 

seorang Rājiz berkata: “Para penunggu, menggantung di belakang, Aṣ-

ṣawādif.” 

 Burung Hantu :(Aṣ-Ṣadā)  الصدى

Burung tertentu yang terkenal. (Orang Arab menegaskan) bahwa hewan 

ini terbentuk dari kepala orang yang terbunuh, (dan ia akan terus 

berteriak di kepalanya), jika darahnya belum dibalas dengan 

pembalasan, ia berkata, “Beri aku minum, beri aku minum,” sampai 

 
7 Lihat Faṣl l-Maqāl 1/44; Az-Zamakhsyarī 1/925; Al-‘Askarī 1/111; Ḥamzah 1/184; dan Al-

Maidānī 499. 
8 Lihat Amṡāl Abī ‘Ubaid 2/316; Az-Zamakhsyarī 23; Al-Fākhr 2/246; Al-‘Askarī 2/285; Al-

Maidānī 386 
9 Lihat An-Nihāyah  3/17 
10 Lihat Aṣ-Ṣiḥāḥ (ṣadaf)  4/1384 
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pembunuhnya dibunuh. Oleh karena itu, ia juga disebut dengan ṣādin 

dan as-ṣādī, yang berarti orang yang haus.  

Hewan ini adalah burung hantu jantan, dan bentuk jamaknya adalah 

aṣdā’. Ia dijuluki dengan Ibnu Jabal, Ibnu Ṭūd, dan (jamak) Banāt 

Raḍwā.  

Al-‘Adabbas11 mengatakan bahwa aṣ-ṣadā’ adalah suatu benda terbang 

[kriket], yang berderit pada malam hari dan melompat-lompat (atau 

terbang). Hewan ini dianggap oleh orang-orang sebagai belalang al-

jundub, namun hewan itu sebenarnya adalah aṣ-ṣadā’ (jangkrik). Dan 

untuk al-jundub lebih kecil daripada aṣ-ṣadā’. 

Aṣ-ṣadā’ juga berarti suara yang kembali dari suara yang memantul 

(gema), hal ini telah disebutkan pada bab huruf ba’dan za’ dalam 

perkataan sahabat Lailā al-Akhyaliyyah12: 

“Haruskah Lailā al-Akhyaliyyah memberi salam padaku, 

Bahkan ketika batu dan lempengan menutupi diriku, 

Aku akan membalas salam dengan gembira, 

Atau burung hantu jantan (ṣadā’) akan memekik padanya dari sisi 

kuburan.” 

Gema adalah suara yang memantul dari gunung dan benda lainnya. 

Dikatakan,13 “ صم صداه = gaungnya menjadi bisu” dan  “ أصم هللا صداه = 

semoga Allah membisukan gaungnya!” artinya, “Semoga Tuhan 

menghancurkannya?” Sebab, ketika seseorang meninggal, gaungnya 

tidak mendengar apa pun darinya untuk ditanggapi. 

 
11 Lihat Aṣ-Ṣiḥāḥ (ṣadā) 6/2399 
12 Lihat Dīwān taubah bin Ḥamir  47-48 
13 Lihat Aṣ-Ṣiḥāḥ (ṣadā) 6/2399 dan Al-Lisān 4/2422 
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 Seperti Kattān :(Aṣ-Ṣarrākh) الصراخ

Hewan ini adalah merak. 

 Jangkrik :(Ṣarrār al-Lail)  صرار الليل

Hewan ini lebih besar daripada al-jundab, dan beberapa orang Arab 

menamainya dengan aṣ-ṣadā’.14 

 Seperti Rummān :(Aṣ-Ṣurḥān) الصرحان

Burung tertentu yang diketahui orang Arab. Hewan ini bisa dimakan. 

   Seperti Rutab :(Aṣ-Ṣurad) الصرد

Kunyah atau julukannya adalah Abū Kabīr. Hewan ini15 adalah burung 

tertentu seukuran burung pipit, yang menjadi pemangsa burung pipit. 

Bentuk jamaknya adalah صردان (ṣirdān), demikian kata An-Naḍr bin 

Syumail.  

Hewan ini berwarna belang-belang, memiliki kepala besar, dan 

ditemukan di antara pepohonan. Ia berwarna setengah putih dan 

setengah hitam, dengan paruh besar dan jari kaki besar. Ia tidak terlihat 

di mana pun kecuali di antara pelepah kurma dan pepohonan, dan tidak 

ada yang bisa menangkapnya. 

Hewan ini memiliki watak yang jahat dan manusia dianjurkan untuk 

menjauhinya. Ia memakan daging. Ia memiliki beberapa mode bersiul. 

Ia bersiul untuk setiap jenis burung yang ingin dimangsa. Dengan cara 

itulah ia memanggil jenis burung yang berada di dekatnya. Ketika 

mereka berkumpul, ia akan menerkam beberapa dari mereka. Hewan 

ini memiliki paruh yang kuat. Ketika ia mematuk salah satu dari 

 
14 Lihat Aṣ-Ṣiḥāḥ (ṣarar) 2/711 
15 Lihat Al-Mukhaṣṣaṣ 8/151 
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mereka, ia akan segera membelah dan memakannya. Hal ini selalu 

menjadi kebiasaannya. Tempat tinggalnya adalah pepohonan dan 

puncak benteng serta kastil. 

Al-Qurṭubī mengatakan bahwa hewan ini disebut dengan Aṣ-Ṣurat Aṣ-

Ṣawwām. Diriwayatkan kepada kita dalam Mu‘jam ‘Abdu l-Bāqī Ibnu 

Qāni‘ dari Abū Galīṭ Umayyah bin Khalaf Al-Jumaḥī, yang berkata, 

“Rasulullah SAW melihatku dengan seekor Ṣurad di tanganku, lantas 

beliaupun berkata, ‘Ini adalah burung yang menjalankan puasa pertama 

kali.’”  

Dan diriwayatkan pula bahwa hewan ini adalah burung pertama yang 

berpuasa pada hari ‘Āsyūra’ (10 al-Muḥarram). Ḥāfiẓ Abū Mūsā juga 

telah menyatakan hal yang demikian. Tetapi hadist seperti namanya 

sulit untuk dipahami (Galīẓ). Al-Ḥākim menyatakan bahwa itu adalah 

salah satu hadits yang dibuat oleh para pembunuh al-Ḥusain ra. 

‘Abdullāh bin Mu‘awiyah bin Mūsā bin Abī Galīẓ Nasyīṭ bin Mas‘ūd 

bin Abī Umayyah bin Khalif al-Jumḥī 16  yang berkata, “Rasulullah 

melihatku dengan ṣurad di tanganku, maka berkatalah beliau, ‘Ini 

adalah burung pertama yang berpuasa pada hari ‘Āsyūrā’.’” Namun, ini 

hadits ini adalah bathil dan perawinya adalah orang yang tidak dikenal. 

Dikatakan bahwa, ketika Ibrāhīm keluar dari Syiria untuk membangun 

rumah suci , ia disertai oleh angin kencang (as-sakīnah) dan ṣurad. 

Ṣurad membimbingnya ke tempat tujuan dan as-sakīnah menunjukkan 

ukuran luas dari tempat itu. Ketika dia mencapai tempat untuk 

membangun rumah suci, Sakīnah (angin kencang) berhenti di sana, dan 

berseru, “Bangunlah, Ya Ibrāhīm, di atas bayanganku.” 

(Hukum) [halaman 94] Sungguh haram memakannya, karena apa 

yang telah dikisahkan oleh Imam Aḥmad, Abū Dāwud, dan Ibnu 

 
16 Lihat biografi ‘Abdullāh bin Mu‘āwiyyah dalam kitab Tahżīb al-Kamāl 16/161; Sīr  A‘lām 

an-Nubulā’ 11/435; dan kitab Tahżību t-tahżīb 6/38. 
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Mājah,17 dan apa yang telah ditegaskan oleh ‘Abdu l-Ḥaqq atas riwayat 

dari Ibnu ‘Abbās, yaitu bahwa Nabi melarang membunuh lebah, semut, 

burung hud-hud, dan aṣ-ṣurad. Larangan membunuhnya sebagai bukti 

keharamannya, dan juga karena orang-orang Arab mengambil pertanda 

buruk dari suaranya dan penampilannya. Akan tetapi, sebagian orang 

menyatakan bahwa hewan ini bisa dimakan, karena asy-Syāfi‘ī telah 

mewajibkan pembayaran denda bagi seseorang jika membunuhnya, 

sementara ia berada dalam keadaan ihram, dan demikian kata imam 

Mālik. Imam al-‘ullāmah, Qāḍī Abū Bakar bin Al-‘Arabī mengatakan 

bahwa Nabi melarang pembunuhan hewan tersebut karena orang-orang 

Arab biasa mengambil pertanda buruk darinya. Oleh karena itu, beliau 

melarang pembunuhan hewan itu untuk menghilangkan dari pikiran 

mereka apa yang melekat pada mereka sebagai keyakinan bahwa hewan 

itu adalah pertanda buruk, dan bukan karena itu melanggar hukum.  

(Faedah) Manṣūr bin al-Ḥusain al-Ābī telah meriwayatkan dalam Naṡr 

ad-Durar18 bahwa seorang putra Baduwī telah melakukan perjalanan 

dan kembali, ayahnya bertanya kepadanya, “Apa yang kamu lihat di 

jalan?” Dia menjawab, “Aku pernah pergi ke sumber air untuk minum, 

di mana seekor ṣurad berteriak, ‘Tinggalkan ia, atau kamu bukan 

anakku,’ jadi aku meninggalkannya. Kemudian setelah beberapa saat 

merasa haus, akupun pergi ke sana untuk kedua kalinya, tetapi ṣurad 

berteriak lagi, ‘Tinggalkan ia, atau kamu bukan anakku,’ jadi akupun 

meninggalkannya lagi. Dan kemudian setelah itu, rasa hausku 

meningkat, aku pergi ke sana untuk ketiga kalinya, di mana ṣurad itu 

berteriak, ‘Potong memanjang dengan pedangmu, atau kamu bukan 

anakku,’ dan akupun memotongnya.” Sang ayah kemudian bertanya 

kepadanya, “Apakah kamu melihat ular di dalamnya?” dan dia 

 
17 Lihat Ibnu Mājah (5267); Abū Dāwud 1/332; Musnad Aḥmad (3224) 
18 Lihat Nihāyah Al-Arab 7/238-239; Naṡr d-Darr 3/135 
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menjawab, “Ya,” sang ayah lantas berkata, “Allāhu Akbar -Allah Maha 

Besar!” 

Dia 19  menyatakan bahwa seorang putra Baduwī telah melakukan 

perjalanan dan kembali, sang ayah berkata kepadanya, “Ceritakan 

kepadaku apa yang engkau lihat di jalan.” Dia menjawab, “Aku melihat 

seekor burung di atas bukit kecil, dan seekor ṣurad berkata kepadaku, 

‘Buat dia terbang, atau aku bukan ayahmu,’ jadi aku membuatnya 

terbang.” Sang ayah selanjutnya bertanya kepadanya, “Apa 

selanjutnya?” dan dia menjawab, “Burung itu hinggap di pohon, di 

mana ṣurad berkata, ‘Buat dia terbang, atau aku bukan ayahmu,’ jadi 

aku melakukannya.” Sang ayah kemudian bertanya, “Apa 

selanjutnya?” dan dia menjawab, “Burung itu kemudian hinggap di atas 

sebuah batu, yang mana ṣurad kemudian berkata, ‘Balikkan batu itu, 

atau aku bukan ayahmu,’ jadi aku melakukan itu.” Sang ayah kemudian 

berkata, “Berikan aku bagianku dari apa yang engkau temukan di 

bawahnya.” Dan di bawah batu itu ada harta karun yang diambil oleh 

putranya, dan putra itu memberi bagiannya. 

 (Aṣ-Ṣarrār)  الصرار :(aṣ-Ṣarṣar)  الصرصر

Seekor binatang tertentu yang memiliki kemiripan dengan belalang, 

yang melompat dan berderit dengan suara yang lembut, kebanyakan 

pada malam hari, dan karena itulah disebut ṣarrār al-lail (jangkrik). 

Hewan ini adalah spesies banāt wardān dan tidak memiliki sayap. Ada 

yang mengatakan bahwa hewan ini sama dengan al-judjud (jangkrik), 

dan telah disebutkan bahwa al-Jauharī telah memberikan arti al-judjud 

sebagai ṣarrār al-lail (jangkrik).  

Tempatnya hanya diketahui dengan mengikuti suaranya. Tempat 

tinggalnya adalah tempat lembab, dan warnanya beragam, ada yang 

 
19 Ibid. 
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berwarna merah, ada yang berwarna hitam, dan ada juga yang berwarna 

biru. Ini adalah al-jundab (belalang besar) dari gurun dan tempat-

tempat tandus.  

(Hukum) Haram memakannya karena dianggap busuk. 

(Khasiat) Avicenna atau Ibnu Sīnā20 menyatakan bahwa hewan ini jiga 

dicampur dengan jintan liar bermanfaat dalam bawasir, demam 

menggigil, dan racun hama atau serangga kecil. Jika hewan ini dibakar 

dioleskan menjadi bubuk halus, dan ditambahkan ke antimon, 

kemudian digunakan untuk collyrium, itu dapat mempertajam 

penglihatan, dan jika digunakan sebagai collyrium yang dicampur 

dengan empedu sapi, itu bermanfaat dalam aliran air dari mata. 

 Sejenis ikan yang halus (licin) :(aṣ-Ṣarṣarān)  الصرصران

  .Sejenis burung kecil :(aṣ-Ṣa‘f)  الصعف

Bentuk jamaknya adalah ṣi‘āf.21 

  :(aṣ-Ṣa‘wah)  الصعوة

Seekor burung tertentu dari jenis burung passerine yang lebih kecil. 

Bentuk jamaknya adalah صعو (ṣa‘wun) dengan men-fatḥah-kan huruf 

ṣād dan men-sukun-kan huruf ‘Ain. Dalam kitab Al-‘Ain dan kitab Al-

Muḥkam 22  mereka dikatakan sebagai burung-burung kecil dengan 

kepala merah. 

Aḥmad meriwayatkan dalam Kitāb az-Zuhd tentang Mālik bin Dinār 

bahwa ia biasa berkata, “Ada persamaan di antara manusia, seperti 

halnya di antara burung-burung. Seperti merpati pergi dengan merpati, 

 
20 Lihat ‘Ajāibu l-Makhlūqāt 297 
21 Lihat al-Lisān wa t-Tāj 8/143; Al-Mukhaṣṣaṣ 2/885. 
22 Lihat 2/199  العين 
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[halaman 95] bebek dengan bebek, ṣa‘w dengan ṣa‘w, dan burung 

gagak dengan burung gagak, demikian juga setiap manusia pergi 

dengan salah satu dari jenisnya sendiri.” 

Dalam syair Qāḍī Aḥmad bin Muḥammad al-Arrajānī kata ini dengan 

men-fatḥah-kan huruf hamzah dan meng-kasrah-kan huruf ra’ 

kemudian menggantinya dengan tasydīd. Ia meninggal pada tahun 544 

M23:  

 جهلي كما قد ساءني ما أعلم  لو كنت أجهل ما علمت لسرني 

 حبس الهزار ألنه يتكلم   كالصعو يرتع في الرياض وإنما 

Andai aku tidak mengetahui apa yang aku ketahui, maka akan 

membahagiakanku 

Ketidaktahuanku, sebagaimana membuatku tak bahagia apa yang aku 

tahu 

Laksana ṣa‘wa yang bersuka ria di taman, sementara 

Bulbul terpenjara karena berbicara 

Dan dari syairnya: 

 لصاحبه وباطنه سليم   أحب المرء ظاهره جميل 

 وهل كل مودته تدوم   مودته تدوم لكل هول

Ku mencintai insan yang indah rupanya 

Untuk sang pemilik dan jiwanya yang sempurna 

Kasih sayangnya meliputi setiap ketakutan 

Dan, akankah setiap kasih sayangnya bertahan? 

 

 
23 Lihat Biografi al-Arrajānī dalam kitab Wafayāt al-A‘yān 1/151; Al-Wāfā bi l-Wafayāt 7/ 373; 

Ṭabaqāt as-Subkī 6/52. 
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Bait yang terakhir itu dibaca terbalik, dari bagian akhir ke bagian 

awalnya, dan tidak merubah sama sekali kata-katanya maupun 

maknanya. 

Hukum dan khasiatnya seperti burung layang-layang.  

(Khasiat) Mereka berkata,24 “Lebih kecil dari ṣa‘wah.” Dalam hal ini 

sama dengan ungkapan, “Lebih kecil dari waṣa‘ah.”  

  (aṣ-Ṣuffārīyyah)  الصفارية

Dengan men-ḍammah-kan huruf huruf ṣād dan men-tasydīd kan huruf 

fā’. Burung ini disebut juga dengan at-tubasysyīr, sebagaimana telah 

disebutkan sebelumnya (dalam bab huruf ta’). 

  (aṣ-Ṣafar)  الصفر

Dikatakan bahwa orang Arab Jahiliyyah dulu percaya adanya ular di 

dalam perut, dan disebut aṣ-ṣafar. Ketika ia bergerak, manusia akan 

menjadi lapar, dan ular itu akan menyakitinya ketika dia lapar. Pendapat 

tersebut ditentang, karena itu islam menghilangkan keyakinan ini. 

Muslim25  meriwayatkan dari Jābir, Abū Hurairah dan yang lainnya 

bahwa Rasulullāh mengatakan, “Tidak ada penularan penyakit seperti 

kudis dari satu ke yang lain oleh perantaranya sendiri (‘adwā), tidak ada 

pertanda (baik atau jahat - ṭiyarah), tidak ada burung hantu (dari orang 

mati - hāmah), tidak ada ular di perut (ṣafar), dan tidak ada hantu (gūl).” 

Adapun tentang aṣ-ṣafar, ada dua penjelasan tentang hal itu. Salah 

satunya bahwa maknanya adalah penundaan oleh orang-orang Arab 

(Masa Jahiliyyah) dalam mensucikan bulan al-Muḥarram ke bulan 

 
24 Lihat Al-Maidānī 1/417; Ḥamzah 1/263; al-‘Askarī 1/568; Az-Zamakhsyarī 1/209 
25 Lihat al-Bukhārī 7/17, 19, 27, 31; Muslim 2220-2222; Abū Dāwud 3912; at-Tirmiżī 1615; 

Ibnu Mājah 3539 dan 3540. 
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ṣafar, menjadi nasi’ (emboli sebulan) yang biasa mereka amalkan, 

demikian kata Mālik dan Abū Ḥanīfah. Penjelasan yang kedua adalah 

bahwa itu berarti ular, di mana orang-orang Arab dulu memiliki 

kepercayaan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Imam An-

Nawawī menyatakan bahwa ini adalah penjelasan yang benar, yang 

disepakati oleh semua ulama. Dan Imam Muslim telah menyebutkan 

dari Jābir, perawi hadits. Dia bergantung padanya. Tetapi penjelasan 

tersebut dan penjelasan pertama adalah mungkin, kepercayaan pada 

ṣafarain (dua bulan safar) adalah salah dan tanpa dasar apapun. 

  (aṣ-Ṣifrid)  الصفرد

Seperti ‘Irbid. Al-Maidānī telah menyalin dari Abu ‘Ubaidah yang 

menyatakan bahwa itu adalah burung tertentu dari jenis burung yang 

tercela. Ibnu Sīdah dalam Al-Muḥkam mengatakan bahwa aṣ-Ṣifrid 

adalah burung yang lebih besar dari burung layang-layang.  

Dikatakan dalam sebuah pepatah, 26  “Lebih pengecut daripada aṣ-

Ṣifrid.” 

Seorang penyair berkata: 

“Engkau melihatnya seperti singa di masa damai, 

Tapi dalam pertempuran dia lebih pengecut daripada aṣ-Ṣifrid.” 

Al-Jauharī27 menyatakan bahwa aṣ-Ṣifrid adalah burung tertentu yang 

secara umum disebut dengan Abū Malīḥ. Disebutkan dalam al-

Muraṣṣa‘ bahwa Abū l-Malīḥ adalah sebutan untuk ayam hutan (al-

Qabj), burung bulbul, dan burung kecil tertentu yang disebut aṣ-ṣifrid, 

 
26 Lihat al-Maidānī 1/185; Ḥamzah 1/113; al-‘Askarī 1/325; Az-Zamakhsyarī 1/45; Ṡamāru l-

Qulūb 2/705; al-Ḥayawān 1/220, 7/10. 
27 Lihat aṣ-Ṣiḥāḥ (صفرد) 2/498 
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yang seperti burung pipit. Ini termasuk dalam kelas umum burung 

passerine atau layang-layang. 

 Burung Elang :(aṣ-Ṣaqr)  الصقر

Burung yang digunakan untuk berburu atau menangkap binatang, 

demikian kata al-Jauharī.28 Ibnu Sīdah29 mengatakan bahwa aṣ-ṣaqr 

adalah setiap burung yang memangsa atau menangkap binatang buruan 

dari jenis al-buzāh dan asy-syawāhīn. Bentuk jamaknya adalah aṣqur, 

ṣuqūr, ṣuqūrah, ṣiqār, dan ṣiqārah. Sībawaih mengatakan bahwa 

penambahan ta’ marbuṭah pada bentuk jamaknya berfungsi sebagai 

penekanan (ta’kīd), seperti pada kata bu‘ālah. Bentuk kata feminin atau 

betinanya adalah ṣaqrah. [Halaman 96] Aṣ-ṣaqr sama dengan al-ajdal. 

Hewan ini juga disebut dengan al-Qaṭāmī. Sementara itu kunyah atau 

julukannya adalah Abū Syijā‘, Abū l-Aṣba‘, Abū l-ḥamrā’, Abū ‘Amr, 

dan Abū ‘Imrān. 

An-Nawāwī menyatakan dalam Syarḥ Al-Muhażżab bahwa Abū Zaid 

al-Anṣārī (al-Marwazī) telah mengatakan bahwa burung-burung yang 

disebut al-Buzāh, asy-Syawāhīn, dan lain-lain (seperti mereka), yang 

memangsa atau berburu (buruan), disebut ṣuqūr, bentuk tunggalnya 

adalah ṣaqr, bentuk feminin atau betinanya adalah ṣaqrah, dan zaqr 

dengan mengganti huruf ṣād menjadi huruf za’, dan juga saqr dengan 

mengubah huruf ṣād menjadi huruf sīn.  

Aṣ-Ṣaidalānī menyatakan dalam Syarḥ al-Mukhtaṣar bahwa ada tiga 

variasi dalam semua kata yang memiliki huruf ṣād dan qāf di dalamnya, 

seperti al-buṣāq, buzāq, dan al-busaq, tetapi Ibnu as-Sikkit 

menyangkalnya dalam kasus kata basaqa. Ia mengatakan bahwa 

maknanya adalah menjadi panjang atau tinggi. Allah telah berfirman, 

 
28 Lihat aṣ-Ṣiḥāḥ (صقر)   2/715 
29 Lihat Al-Mukhaṣṣaṣ 8/148 
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30 “Dan pohon-pohon kurma yang tinggi-tinggi (باصقات),” artinya, 

terangkat tinggi. 

Aḥmad meriwayatkan dalam Musnadnya 31  bahwa, “Qutaibah telah 

memberitahu kami dengan mengatakan, ‘Ya‘qūb bin ‘Abdu r-Raḥmān 

bin Muḥammad dari ‘Amr bin Abī ‘Amr dari al-Muṭṭalib dari Abu 

Hurairah, bahwa Nabi berkata, “Nabi Dāwud as. adalah orang yang 

sangat pencemburu, dan karena itu, setiap kali dia keluar, dia selalu 

mengunci (semua) pintu rumah, sehingga tidak ada yang bisa masuk ke 

kediaman keluarganya, sampai dia kembali. Suatu hari, dia pergi keluar 

dan rumahnya terkunci (seperti biasa). Sementara itu istrinya, setelah 

kembali untuk menjaga rumah, menemukan seorang pria berdiri di 

tengah-tengahnya. Karena itu dia bertanya kepada orang-orang yang 

ada di rumah, ‘Dari mana pria ini masuk, sementara rumah terkunci? 

Sungguh, demi Allah, kami akan dipermalukan!’ Dāwud kemudian 

datang, dan menemukan pria yang berdiri di tengah rumah, bertanya 

kepadanya, ‘Siapakah kamu?’ dan dia menjawab, ‘Akulah dia yang 

tidak takut pada raja-raja dan tidak dihalangi (untuk masuk) dengan 

tirai.’ Dāwud kemudian berkata, ‘Maka demi Tuhan, kamu adalah 

malaikat maut. Selamat datang di perintah Tuhan!’ Dia kemudian tetap 

di tempatnya sampai jiwanya direnggut. Ketika jenazahnya 

dimandikan, diselimuti, dan urusan (mempersiapkan jenazah untuk 

penguburan) selesai, matahari menyinari tubuhnya. Lantas, Sulaimān 

berkata kepada burung-burung, ‘Teduhkanlah Dāwud,’ kemudian 

mereka begitu banyak menaungi Dāwud, sehingga bumi menjadi gelap 

bagi Sulaiman. Dia kemudian berkata kepada burung-burung, 

‘Genggam sayapmu, satu demi satu.’” 

 
30 Lihat Al-Qur’an surat qāf ayat 10. 
31 Lihat Al-Musnad 2/419; Mukhtaṣar tārīkh Damasyqus 8/139-140; Al-Bidāyah wa n-nihāyah 

2/320. 
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Abū Hurairah menyatakan, “Rasulullah kemudian mulai menunjukkan 

bagaimana burung-burung melakukannya dengan mengepalkan 

tangannya. Pada hari itu elang bersayap ling (al-Maḍraḥīyah) 

mengalahkannya dalam menaungi Dāwud.” 

Imam Ahmad adalah satu-satunya yang mencabut hadits ini. Sanadnya 

sangat baik dan kuat, dan para perawinya dapat dipercaya. Arti dari 

sabda Rasulullah المضرحية يومئذ  عليه   adalah burung elang yang غلبت 

bersayap panjang berhasil menaunginya pada hari itu. Bentuk 

tunggalnya adalah maḍraḥīy.  

32 Al-Jauharī menyatakan bahwa itu berarti seekor elang bersayap 

panjang. 

Dan artinya menjadi jelas dan berbeda dengan apa yang telah 

disampaikan oleh Wahab bin Munabbih, yaitu bahwa Nabi bersabda, 
33“Orang-orang berkumpul di sekitar peti jenazah Dāwud as. dan duduk 

di bawah teriknya matahari pada musim panas. Orang-orang yang 

menemani usungannya hari itu adalah empat puluh ribu rahib dengan 

jubah wol berkerudung di atas mereka. Selain mereka, hadir pula 

manusia yang lain. Dan ketika mereka merasakan panas, mereka 

memanggil Sulaiman untuk membuatkan mereka perlindungan (dari 

matahari), sebab penderitaan mereka akan panas. Sulaiman kemudian 

keluar dan memanggil burung-burung, yang mana burung-burung 

itupun memenuhi panggilannya. Sulaiman memerintahkan mereka 

untuk menaungi orang-orang. Karena itu, mereka mengatur diri begitu 

dekat satu sama lain dari semua sisi sehingga semua angin terputus, dan 

orang-orang hampir mati karena panasnya cuaca. Oleh karena itu, 

mereka kembali mengeluh kepada Sulaiman akibat kegerahan. 

Sulaiman lantas pergi [halaman 97] dan memanggil burung-burung, 

 
32 Lihat aṣ-ṣiḥāḥ (ضرح) 1/386; al-Mukhaṣṣaṣ 8/150 
33 Lihat Mukhtaṣar Tārīkh Damasyqus 8/140; al-Bidāyah wa n-Nihāyah 2/321-322 
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kemudian ia mengatakan, ‘Naungilah manusia hanya di sisi matahari 

dan jauhkan dari sisi angin,’ burung-burung itupun melakukannya, 

sehingga orang-orang itu berada di tempat teduh, dan angin juga bertiup 

ke atas mereka. Itu adalah hal pertama (luar biasa) dari kekuasaan 

Sulaiman yang mereka lihat.” 

Elang adalah salah satu dari empat burung pemangsa (al-jawārih), yaitu 

elang (aṣ-ṣaqr), elang putih (asy-Syāhīn), elang (al-‘Uqāb), dan elang 

(al-Bāzī). Mereka juga digambarkan sebagai hewan pemangsa (as-

sibā‘), hewan yang dilatih untuk berburu (aḍ-ḍawārī), dan burung yang 

mengepakkan sayapnya untuk turun (al-kawāsir). 

Ada tiga jenis elang, yaitu elang biasa (ṣaqr), kawinj, dan yu’yu’. Orang 

Arab menyebut setiap burung yang memangsa atau menangkap 

binatang buruan, kecuali burung pemakan bangkai dan elang, sebagai 

ṣaqr, dan mereka menyebutnya juga al-akdar, al-ajdal, dan al-akhyal. 

Ia memegang posisi yang sama di antara burung pemangsa seperti bagal 

di antara binatang buas, karena ia lebih tahan lelah, tahan dengan 

makanan kasar, lebih tenang, lebih mudah dijinakkan, dan lebih 

bersemangat dalam menyerang semua burung, derek (burung jenjang) 

dan lain-lain. Temperamennya lebih dingin dan lebih lembab daripada 

semua burung pemangsa yang telah dijelaskan sampai sekarang, karena 

alasan inilah ia dapat dilatih untuk mengejar kijang dan kelinci, namun 

tidak dapat dilatih untuk mengejar burung, karena mereka melarikan 

diri.  

Ia lebih mudah menyerah, lebih cepat bergaul dengan manusia, dan 

lebih cepat puas daripada elang. Hewan ini layaknya kucing daging 

hewan berkaki empat. Dan karena temperamennya yang dingin, ia tidak 

minum air, bahkan jika ia harus tinggal lama tanpanya, dan karena itu, 

ia digambarkan memiliki mulut yang bau dan busuk.  
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Sebagai ciri alaminya, dapat disebutkan bahwa ia tidak sampai ke 

pohon atau puncak gunung, tetapi berdiam di gua-gua, lubang-lubang, 

dan celah-celah di pegunungan. Elang memiliki dua telapak tangan di 

(dua) kaki (tangannya), dan demikian pula binatang buas memiliki dua 

telapak tangan di (dua) kaki depannya (tangan), karena dengan bantuan 

itu, mereka mencegah apa pun yang telah dirampas (dari melarikan 

diri). 

Yang pertama kali berburu dengan menggunakan hewan ini adalah al-

Ḥāriṡ bin Mu‘āwiyah bin Ṡaur, dan alasan dia menggunakannya adalah 

karena suatu hari ia bertemu dengan seorang pemburu yang memasang 

jaringnya untuk menangkap burung pipit. Tiba-tiba dia melihat seekor 

elang melesat ke atas seekor burung pipit dan mulai memakannya. Al-

Ḥāriṡ terkejut dan memerintahkan untuk membawanya pulang. 

Kemudian ia ditempatkan di sebuah rumah, dan memerintahkan 

seseorang untuk memberi makan, melatih, dan mengajarinya mengejar. 

Ketika suatu hari ia bersamanya, dia sedang dalam perjalanan, seekor 

kelinci tiba-tiba muncul, elangpun lantas terbang ke sana dan 

menangkapnya. Sebagai akibatnya, keheranan Al-Ḥāriṡ meningkat, dan 

orang-orang Arab mengadopsinya (sebagai burung pengejar). 

Varietas atau spesies elang yang kedua adalah al-kawinj, hubungannya 

dengan aṣ-ṣaqr seperti hubungan az-zurraq dengan elang (al-bāzī). 

Hanya saja ia lebih panas (dalam perangai) daripadanya, dan karena itu 

sayapnya juga lebih ringan serta lebih sedikit baunya. Ini menangkap 

hewan buruan air dan tidak dapat menangkap kijang muda. 

Jenis ketiga adalah al-Yu’yu’, yang oleh orang-orang Mesir dan Suriah 

disebut al-jalam, karena sayapnya yang ringan dan kecepatannya 

(dalam terbang), dan karena al-jalam (gunting) adalah sesuatu untuk 

memotong. Ini adalah burung kecil dengan ekor pendek, dan 

temperamennya, dibandingkan dengan elang pipit (al-bāsyaq), lebih 
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dingin dan lembab, karena sifatnya lebih sabar dan lebih lamban dalam 

gerakannya. Ia tidak minum air kecuali terpaksa, seperti yang dilakukan 

burung pipit, tetapi lebih bau daripada burung pipit. 

Temperamennya, dibandingkan dengan elang biasa, adalah panas dan 

kering, dan karena itu ia lebih berani daripada elang. Dikatakan bahwa 

yang pertama kali melatihnya dan berburu dengannya adalah Bahrām 

Gor. Dan penyebab dia mengambilnya adalah, setelah melihat seekor 

yu’yu’ menyerang seekor burung, kemudian menipunya, [halaman 98] 

naik dan turun bersamanya, dan tidak meninggalkannya, sampai ia 

merebutnya, dia heran dengannya dan memerintahkannya untuk dibawa 

pulang. Dia kemudian melatihnya dan berburu dengannya. 

Kata An-Nāsyī’ saat mendeskripsikannya: 

 كأن عينيه لدى التحقيق  و يؤيؤ مهذب رشيق 

 فصان مخروطان من عقيق

“Yu’yu’ yang terlatih dan aktif, 

Seolah-olah kedua matanya saat menyelidik 

Bak dua batu cincin akik ditempatkan di dalam kantong.” 

Abū Nuwās mengatakan secara deskriptif tentang hal itu: 

 كطرة البرد لدى مثناه   قد أغتدي والصبح قي دجاه

 ما في اليايي يؤيؤ شرواه   بيؤيؤ يعجب من راه 

 فلو يرى القانص ما يراه  أزرق ال تكذبه عيناه 

 هوالذي خولناه هللا   فداه باألم وقد فداه 

 تبارك هللا الذي هداه

“Dia keluar di pagi hari, sementara semakin gelap, 
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Seperti tepian bulan purnama pada saat terbenamnya (kembali), 

Dengan yu’yu’ yang akan menyenangkan orang yang melihatnya, 

Di antara yu’ā’yī (elang) tidak ada yu’yu’ yang seperti itu, 

Dari warna biru, matanya tidak menipu, 

Apakah seorang pemburu hanya untuk melihat apa yang dilihatnya, 

Dia akan menebusnya dengan ibunya dan membelinya, 

Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, 

Terpujilah Tuhan yang telah membimbingnya dengan benar!” 

(Informasi lebih lanjut, juga dalam kesusastraaan). Hewan ini telah 

disebutkan dalam surat yang aku tuliskan dalam الشاهين (asy-Syāhīn), 

mengacu pada perkataan Abū l-Ḥasan ‘Alī bin ar-Rūmī dalam puisinya 

di mana dia mengatakan: 

 من نسل شيبان بين الضال والسلم  هذا أبو الصقر فرد في محاسنه 

 على البرية ال نار على البرية ال نار على علم  لشمس في البرج المنيف به كأنه ا

“Ini adalah Abū ṣ-Ṣaqr, orang yang unik dalam tindakannya yang 

dapat diandalkan, 

Dari keturunan Syaibān, di tempat tumbuhnya pohon bidara dan 

mimosa. 

Dia, seolah-olah dia adalah matahari di rumahnya yang tinggi 

Menguasai manusia dan bukan (hanya) api di atas gunung.” 

Maksud penyair dengan kata al-burj adalah istana yang tinggi, dan 

karena dia menyamakannya dengan matahari, dia menyamakan 

istananya dengan istana (matahari). Tujuan penyair adalah untuk 
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menghasilkan sesuatu yang lebih indah daripada baris-baris al-Khansā’ 

berikut tentang saudaranya ṣakhr: 

 كأنه علم في رأسه نار   و إن صخرا لتأتم الهداة به 

“Sesungguhnya dengan Ṣakhr, bimbingan ke arah yang benar adalah 

sempurna, 

Seolah-olah dia adalah gunung yang di atasnya ada api.” 

Syaikh kita Syamsu d-Dīn Muḥammad bin Al-‘Imād berkata, “Saya 

belum menemukan biografi Abū ṣ-Ṣaqr, atau tanggal kematiannya. 

Ayahnya adalah sepupu Ma‘an bin Za’idah asy-Syaibānī, dan salah satu 

pemimpin tentara Amirul Mukminin, Ja‘far al-Manṣūr. Dia diangkat 

untuk memerintah dengan akhlak yang mulia dan mengambil alih 

provinsi-provinsi yang megah. Dan dia meninggal sebelum tahun 180 

AH. Dia (ayah) dan putranya Abū ṣ-Ṣaqr tinggal di gurun (suku Badui), 

sebagiamana disinggung dalam kata-kata Ibnu ar-Rūm pada bait, “Di 

tempat tumbuhnya pohon bidara dan mimosa,” keduanya adalah pohon 

yang ditemukan di padang pasir.  

Abū ṣ-Ṣaqr adalah seorang gubernur beberapa provinsi atas nama al-

Wāṡiq Hārūn bin al-Mu‘taṣim dan setelahnya, putranya al-Muntaṣir. 

Dia hidup sampai pemerintahan al-Mu‘taḍid dan putranya al-Mu‘tamid. 

Tempat tinggal di gurun pasir yang dibanggakan oleh orang-orang 

Arab. Berikut beberapa perkataannya: 

 ال يحضرون و فقد العز في الحضر  الموقدين بنجد نار بادية 

‘Pemantik api gurun di dataran tinggi, 

Jadilah bukan warga kota, sementara di antara warga kota tidak ada 

kemuliaan.’ 
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(Hukum) Haram memakan burung elang, karena larangan umum 

memakan binatang apa pun yang bergigi taring di antara binatang buas, 

serta binatang apa pun yang memiliki cakar di antara burung-burung. 

Semua binatang dan burung pemangsa (al-Jawāriḥ) adalah haram bagi 

kami, karena larangan umum yang disebutkan di atas. Tetapi Imam 

Malik memegang doktrin bahwa mereka halal, dan menyatakan bahwa 

apa pun yang tidak ada teks Al-Qur’an yang melarangnya maka 

hukumnya adalah halal (halal). Dan salah satu muridnya bahkan telah 

melampaui itu, dengan memperluas hukum ke anjing, singa, macan 

tutul, beruang, kera, dan binatang lainnya, dan telah mengatakan 

tentang keledai domestik bahwa itu (hanya) tidak disetujui atau makruh, 

dan tentang kuda dan bagal bahwa mereka adalah haram, dan keberatan 

dengan firman Tuhan, “Katakanlah, ‘Tidak kudapati apa yang 

diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan [memakannya bagi 

yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), 

darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor- atau hewan 

yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa 

bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka 

sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang].”34  

(Peribahasa) Mereka berkata, 35  “Lebih menyinggung bau mulut 

(akhlafu) elang,” kata akhlaf berasal dari kata khulf - mulut, yang berarti 

perubahan baunya. Hal ini senada dengan sabda Nabi, 36 

“Sesungguhnya bau mulut (khulf) orang yang berpuasa lebih harum di 

sisi Allah daripada bau kesturi (minyak misik).” 

 
34 Lihat Al-Qur’an surat Al-An‘ām ayat 145 
35 Lihat Al-Maidānī 1/253; Ḥamzah 1/180; al-‘Askarī 1/434; dan az-Zamakhsyarī 1/107. 
36 Lihat al-Bukhārī 2/226, 7/61; Muslim 1151; At-Tirmiżī (764); An-Nasā’ī (1122-2219); Ibnu 

Mājah (1638). 
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Mereka juga berkata,37 “Lebih busuk (abkhar) di mulut atau di nafas 

daripada elang.” Seorang penyair berkata: 

 وله منقار نسر   وله لحية تيس 

 خالطت نكهة صقر   وله نكهة ليث  

“Dia memiliki janggut kambing, 

Paruh burung nasar 

Dan bau nafas singa, 

Yang bercampur bau nafas burung elang.” 

(Khasiat) Avenzoar (Ibnu Zuhr) menyatakan bahwa elang tidak 

memiliki kantong empedu, dan jika seseorang merebutnya, ia mati 

karena ketakutan. Jika otaknya diterapkan secara lokal, itu akan 

menggairahkan hasrat seksual. 

 Jenis ular :(aṣ-Ṣīll)  الصل

Dengan meng-kasrah-kan huruf ṣād. Jenis ular tertentu yang tidak ada 

guna baginya jampi-jampi [halaman 99]. Dari sini diambil (pepatah), 

“Orang yang seperti itu senyap (مطرق) seperti sakit.” ini merupakan 

gambaran yang diberikan oleh Imam al-Ḥaramain dari muridnya Abū 

l-Muḍaffar Aḥmad bin Muḥammad al-Khawāfi. Dia adalah orang yang 

sangat terpelajar dari orang-orang ṭūs, yang setara (dalam belajar) dari 

al-Gazzālī. Dia sangat pandai berdiskusi dan terampil menggunakan 

gaya bahasa. Dia meninggal pada tahun 500 H, dan dia, al-Kiyā al-

Harrās, dan al-Gazzālī adalah yang paling besar (terkenal) dari murid-

murid Imam al-Ḥaramain. 

 
37 Lihat Al-Maidānī 1/118; Ḥamzah 1/92; al-‘Askarī 1/251; dan az-Zamakhsyarī 1/10; Ṡamāru 

l-Qulūb 2/668. 
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 Seperti ṣurad. Burung tertentu yang terkenal. Burung :(aṣ-Ṣulab) الصلب

ini disebutkan dalam al-‘Ubāb. 

 Seperti siqinṭār. Ikan tertentu yang panjang dan :(aṣ-Ṣilinbāj) الصلنباج

ramping. Hewan ini disebutkan juga dalam al-‘Ubāb. 

-Sama seperti kura-kura berkerah yang disebut al :(aṣ-Ṣulṣul) الصلصل

fākhitah. Jadi al-Jauhar dan yang lainnya berkata. 

Al-Qazwīnī menyatakan dalam al-Asykāl :(aṣ-Ṣannājah) الصناجة 38 

bahwa tidak ada binatang yang lebih besar dari ini, dan ia ditemukan di 

tanah Tibet. Hewan ini membangun sarangnya (rumahnya) di atas 

sebidang tanah seluas satu liga persegi, dan hewan apa pun yang 

melihatnya akan mati seketika, tetapi jika pandangannya tertuju pada 

hewan lain, hewan itu mati. Hewan lain mengetahui keganjilan ini, oleh 

karena itu mereka muncul di hadapannya dengan mata tertutup, 

sehingga pandangannya jatuh pada mereka dan matilah ia, karena 

ketika mati, hewan ini akan awet bertahan sebagai makanan bagi 

mereka untuk waktu yang lama. 

Saya (penulis naskah) mengatakan bahwa al-Ḥarīrī telah menggunakan 

kata aṣ-ṣannājah di Majelis ke empat puluh enam, di mana dia 

berkata,39 “Bagus, wahai kurcaci (nuqaisy), wahai penyanyi (ṣannājah) 

tentara!” Komentator majelisnya (kata-kata) mengatakan bahwa an-

nuqaisy berarti kurcaci.  

Dikisahkan dalam sebuah hadis 40  bahwa Nabi kebetulan melihat 

seorang kurcaci (nuqāsy), yang di atasnya ia bersujud. Aṣ-ṣannājah 

tentara disebutkan berarti drum terkenal (الطبل). Saya (penulis naskah) 

mengatakan bahwa perumpamaan antara drum dan penyanyi terletak 

 
38 Lihat ‘Ajāibu l-Makhlūqāt 297; Masāliku l-Abṣār 20/130 
39 Syarḥ asy-Syarīsyī 5/241 
40 An-Nihāyah 5/86 
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pada kenyataan bahwa pria bersukacita dengan (suara) itu, sebagaimana 

seperti pria berkumpul di sekitar penyanyi. Oleh karena itu, seorang 

penyanyi disebut dengan nama itu. Al-Ḥarīrī ternyata mengatakan hal 

itu untuk memberikan intensitas akal. Aṣ-ṣannājah juga berarti pemain 

dengan simbal, alat musik (permainan) yang terbuat dari kuningan, 

yang salah satu bagiannya dipukul di bagian yang lain. 

Ḥāfiż Ibnu ‘Abdu l-Barr dan yang lainnya menyatakan41 bahwa yang 

pertama kali diwarisi pada (zaman) al-Islam adalah ‘Adiyy bin Naḍlah, 

dan yang pertama kali mewarisi adalah Nu‘mān bin ‘Adiyy. ‘Adiyy 

telah pergi berlindung ke Abyssinia, disanalah dia meninggal, dan 

putranya Nu‘mān mewarisinya. ‘Umarpun mengangkat Nu‘mān 

sebagai pejabatnya atas Maisān, tetapi dia tidak mempekerjakan siapa 

pun di sampingnya dari sukunya. Nu‘mān berusaha untuk membuat 

istrinya pergi bersamanya, tetapi dia menolak, di mana dia menulis 

kepadanya baris-baris berikut: 

 زجاج و حنتم بميسان يسقى في   من مبلغ الحسناء أن حليلها

 وصناجة تحدو على كل منسم  إذا شئت غنتني دهاقين قرية 

 وال تسقني باألصغر المتثلم إذا كنت ندماني فباألكبر اسقني 

 تنادمنا بالجوسق المتهدم   لعل أمير المؤمنين يسوؤه 

 “Siapa yang akan memberitahu wanita cantik (ḥasnā’) bahwa 

suaminya ada di Maisān, 

 

Dan disajikan dengan anggur dalam cangkir kaca dan toples anggur 

hijau! 

 

 

41 Lihat al-Istī‘āb 3/1061 dan 4/1502; As-Sīrah An-Nabawiyyah 2/366; Usdu l-Gābah 5/335; 

Mu’jam al-Buldān 5/243; Al-Isytiqāq 139. 
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Jika aku mau, kepala desa akan bernyanyi untukku, 

 

Dan pemain simbal akan bernyanyi dengan segala cara yang 

memungkinkan. 

 

Jika engkau adalah teman anugerahku, sajikan aku (anggur) dalam 

gelas besar, 

 

Dan sajikan bukan untukku dalam cangkir kecil yang pecah. 

 

Mungkin Panglima orang beriman akan tidak senang dengan hal itu, 

Yaitu, pertemuan ramah kami di istana yang dihancurkan.” 

 

Setelah sampai ke telinga ‘Umar, iapun menulis surat kepadanya, 

“Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm - Dengan Menyebut Asma Allah yang 

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ḥa’ Mīm. Diturunkan Kitab ini 

(Al-Qur’an) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. 

Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukumannya. 

Yang mempunyai karunia. [Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain 

Dia. Hanya kepada-Nya-lah kembali (semua makhluk)]. 42  Ammā 

ba‘du. Saya telah mendengar kata-katamu: 

‘Mungkin Panglima orang yang beriman tidak akan senang dengan itu, 

Yaitu, pertemuan ramah kami di istana yang dihancurkan.’ 

Sesungguhnya, demi Allah, hal itu membuatku tidak senang.” Dia 

kemudian memecatnya.  

Ketika dia pergi ke ‘Umar, dia berkata, “Tidak ada (benar-benar) apa 

pun dari ini, juga tidak ada apa-apa selain keunggulan sebuah ayat yang 

saya temukan, dan saya tidak meminumnya (anggur).” Umar 

menjawab, “Aku percaya itu, tetapi engkau tidak akan pernah 

 
42 Lihat Al-Qur’an surat Al-Gāfir/Al-Mu’minūn ayat 1-3 
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melayaniku sebagai pejabat (lagi).” Dia kemudian tinggal di al-Baṣrah 

dan biasa melakukan penyerbuan bersama kaum Muslimin sampai dia 

meninggal. Syairnya fasih, dan para leksikografer mengutipnya untuk 

menunjukkan bahwa nadmān berarti sebuah pot atau sahabat karib 

(nadīm). 

 (aṣ-Ṣiwar/ aṣ-Ṣuwar) الصوار

Kawanan sapi. [Halaman 100] Bentuk jamaknya adalah ṣīrān. Ini juga 

berarti botol minyak wangi. Seorang penyair telah menggunakan kedua 

makna tersebut bersamaan dalam baris-baris syairnya: 

 وأذكرها إذا نفخ الصوار   إذا الح الصوار ذكرت ليلى 

“Ketika sekawanan sapi muncul, aku teringat Laila, 

Dan ku ingat dia bahkan ketika botol minyak wangi mengeluarkan 

baunya.” 

 

  Elang :(aṣ-Ṣauma‘ah) الصومعة

Disebut demikian karena selalu ditemukan di tempat tertinggi yang bisa 

dijangkaunya, demikian kata Kurā‘ [dalam al-Mujarrad].43 

 (aṣ-Ṣībān) الصيبان

Kata ini sudah pernah disebutkan pada bagian awal bab. 

 (aṣ-Ṣaid) الصيد

Kata tersebut adalah kata benda infinitif (maṣdar) yang digunakan 

sebagai substantif, dan digunakan untuk menunjukkan hewan apa pun 

yang ditangkap atau diburu. Allah berfirman, “Hai orang-orang yang 

 
43 Lihat Al-Lisān (صمع) 4/2498 
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beriman janganlah membunuh binatang buruan ketika kamu sedang 

berhaji.”44 

Abū Ṭalḥah al-Anṣārī berkata: 

 وكل يوم في سالحي صيد  أنا أبو طلحة واسمي زيد 

“Aku Abū Ṭalḥah, dan namaku Zaid, 

Dan setiap hari di senjataku ada perburuan.” 

Al-Bukhārī telah mengklasifikasikan (subyek ini) di bagian pertama 

dari kuartal keempat bukunya, dan telah mengatakan satu bab firman 

Allah Ta’ala, “Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan 

(yang berasal) dari laut…”45  

‘Umar telah mengatakan bahwa perburuannya adalah apa yang 

ditangkap, dan makanan darinya adalah apa yang dibuang. Abu Bakar 

telah mengatakan bahwa setiap hewan (laut) yang mengapung (di 

permukaannya) adalah halal. Ibnu ‘Abbās berkata, “Makanan darinya 

adalah hewan yang mati di luarnya, kecuali yang dirampas. Orang-

orang Yahudi tidak memakan belut (al-jirrī), tetapi kami 

memakannya.”  

Abu Syuraiḥ46, sahabat Nabi mengatakan bahwa setiap hewan yang ada 

di laut (sudah) disembelih secara halal. ‘Aṭā’ mengatakan, “Sementara 

untuk burung, aku berpendapat bahwa mereka harus disembelih secara 

sah.” Ibnu Juraiḥ berkata, “Aku bertanya kepada ‘Aṭā’, ‘Apakah 

perburuan di sungai dan hewan yang terbunuh oleh arus air -  قالت السيل  

(qilātu s-sail) termasuk dalam perburuan laut?’ dan dia menjawab, 

‘Ya,’ lalu membaca, “Yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang 

 
44 Lihat Al-Qur’an surat Al-Māidah ayat 95 
45 Lihat Al-Qur’an surat Al-Māidah ayat 96. 
46 Lihat al-Istī‘āb 2/ 703 dan Usdu l-Gābah 2/518 
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lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu, kamu dapat 

memakan daging yang segar.”47  

Al-Ḥasan mengendarai pelana yang terbuat dari kulit berang-berang 

(anjing air). Asy-Sya‘biyy berkata, “Seandainya kaumku memiliki 

kebiasaan makan katak, aku akan memberikannya sebagai makanan 

untuk mereka.” Al-Ḥasan berpendapat bahwa kura-kura tidak 

berbahaya.  

Ibnu ‘Abbās berkata, “Makanlah hasil buruan yang ditangkap oleh 

seorang Nasrani atau seorang Yahudi atau seorang Majusi.” Abu ad-

Dardā’ telah mengatakan dalam pembahasan tentang masalah al-muryi 

bahwa penyembelihan anggur (Khamr) yang halal terdiri dari 

(menambahkan) ikan (ke dalamnya) dan (mengeksposnya ke) matahari. 

Arti kata السيل  adalah hewan yang mati di saat (qilātu s-sail)  قالت 

derasnya air, karena pepatah mengatakan, “Sesungguhnya seorang 

musafir dan barang-barangnya dalam bahaya kebinasaan (قلت).” 48 

Mengenai pernyataannya tentang al-muryi hingga akhir dari apa yang 

dia katakan, dia menyinggung deskripsinya seperti yang digunakan di 

Suriah, yaitu bahwa anggur diambil, dan garam serta ikan ditempatkan 

di dalamnya, dan kemudian ditempatkan di bawah sinar matahari. 

Anggur diubah menjadi (sesuatu dari) rasa pahit, menjadi demikian 

berubah, dengan sebagaimana seperti cuka. Dia menyatakan bahwa 

sebagaimana hewan yang mati (dengan sendirinya) adalah haram dan 

yang disembelih secara halal adalah halal, seperti itulah anggur yang 

disembelih berarti dihalalkan. Penyembelihan digunakan secara 

metafora untuk membuat (itu) halal. Aż-żabḥ aslinya berarti membelah 

(asy-Syaqq). 

 
47 Lihat Al-Qur’an surat Fāṭir ayat 12. 
48 Lihat an-Nihāyah 4/98 
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Nama asli Abu Syuraiḥ adalah Hāni’, dan menurut al-Aṣālī dia adalah 

Ibnu Syuraiḥ, yang hanya berupa angan-angan (wahm). Dalam al-

Istī‘āb (oleh Ḥafiẓ Ibnu ‘Abdu l-Barr)49, Syuraiḥ dikatakan sebagai 

salah satu sahabat Nabi, dan penghuni al-Ḥijāz. Abū z-Zubair dan ‘Amr 

bin Dīnār memiliki hadis-hadis yang diriwayatkan darinya, keduanya 

pernah mendengarnya meriwayatkan hadis-hadis dari Abū Bakr aṣ-

Ṣiddīq. Dia berkata, “Semua yang ada di laut (sudah) disembelih, Allah 

(sudah) menyembelih untukmu setiap hewan yang Dia ciptakan di 

laut.” Abū z-Zubair dan ‘Amr bin Dīnār menyatakan bahwa Syuraiḥ 

ada pada zaman Nabi. Abū Ḥātīm menyatakan bahwa dia adalah 

seorang Sahabat (Nabi). 

Kata aṣ-ṣayd (permainan) pada ayat pertama (al-Qur’ān surat al-

Māidah ayat 96) adalah dalam arti umum, tetapi arti khususnya adalah 

untuk hewan-hewan yang dikecualikan dan yang telah diberikan izin 

oleh Nabi untuk membunuhnya dalam keadaan iḥrām. Nabi SAW 

bersabda, “Ada lima binatang berbahaya yang boleh dibunuh baik 

dalam keadaan iḥrām maupun yang lainnya, yaitu burung gagak, 

layang-layang, tikus, kalajengking, dan anjing rakus (الكلب العقور).  

Sufyān aṡ-Ṡaurī, asy-Syāfi‘ī, Ibnu Ḥanbal, dan Ibnu Rāhawaih telah 

mengambil makna yang jelas dari hadis ini dan tidak mengizinkan 

seseorang dalam keadaan iḥrām untuk membunuh [halaman 101] 

kecuali hewan-hewan ini. Mālik telah menyimpulkan dengan analogi 

dari anjing rakus, singa, macan tutul, lynx, serigala, dan binatang 

pemangsa (lainnya) yang rakus. Tetapi untuk kucing, rubah, dan hyena, 

menurutnya, seseorang dalam keadaan iḥrām tidak boleh membunuh 

salah satu dari mereka. Namun, jika dia melakukannya, dia harus 

membayar denda untuk itu.  

 
49 Lihat al-Istī‘āb 2/703 dan Usdu l-Gābah 2/518 
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Pengikut madzhab (pengikut Abū Ḥanīfah) menyatakan bahwa, jika 

seekor binatang buas pertama kali menyerang seseorang dalam keadaan 

iḥrām, ia dapat membunuhnya, tetapi jika ia mulai menyerangnya 

terlebih dahulu, ia harus membayar harganya. Mujahid dan An-Nakha‘ī 

menyatakan bahwa seseorang dalam keadaan iḥrām tidak boleh 

membunuh salah satu dari binatang buas, kecuali salah satu dari mereka 

yang mengganggu (melukai) dia.  

Ditegaskan bahwa Ibnu ‘Umar memerintahkan orang-orang dalam 

keadaan iḥrām untuk membunuh ular, dan semua orang setuju untuk 

diizinkan membunuh mereka. Ditegaskan pula bahwa Ibnu Umar 

membolehkan membunuh lebah, karena termasuk dalam kategori halal 

atau haramnya kalajengking.  

Mālik mengatakan bahwa pembunuh mereka harus memberikan 

makanan (sebagai sedekah). Dan dia juga mengatakan hal yang sama 

sehubungan dengan orang yang membunuh kutu, lalat, semut, dan 

hewan sejenis lainnya. Pengikut madzhab menyatakan bahwa tidak ada 

hukuman yang dikenakan pada seseorang yang membunuh salah satu 

dari semua hewan ini.  

Adapun burung pemangsa, Mālik menyatakan bahwa seseorang dalam 

keadaan iḥrām tidak boleh membunuh mereka. Namun, jika dia 

melakukannya, dia harus membayar denda. Ibnu ‘Aṭiyyah menyatakan 

bahwa semua binatang yang bersifat beracun, seperti ular beludak, ar-

rutailā, dan lain-lain yang sejenis termasuk dalam golongan yang sama 

dengan ular. 

(Hukum) Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa tangan pencuri tidak perlu 

dipotong dalam kasus mencuri apa yang awalnya diperbolehkan dari 

perburuan darat atau laut, atau dalam kasus mencuri burung, tetapi asy-

Syāfi‘ī, Mālik, Aḥmad, dan jumhūr ulama menyatakan bahwa itu 

(tangan pencuri) itu harus dipotong, jika itu adalah hewan yang dijaga 
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dan harganya seperempat dinar, karena semua bukti (mendukung 

pandangan ini).  

Jika seseorang dalam keadaan iḥrām menyembelih secara halal suatu 

perburuan, maka haram baginya (memakannya) dalam keadaan iḥrām, 

menurut kesepakatan umum tentang hal itu di antara para terpelajar. 

Adapun keharamannya bagi orang lain, ada dua pernyataan, yang 

modern, yang benar, yaitu haram, seperti halnya hewan yang 

disembelih oleh seorang penyembah api (Majusi), yang menurutnya 

adalah dalam keadaan hewan yang telah mati (dengan sendirinya). 

Pernyataan lama adalah bahwa itu halal.  

Jika seseorang dalam keadaan iḥrām atau penyembaha matahari 

memecahkan sebutir telur dari perburuan, itu haram baginya, tetapi 

tentang haramnya bagi orang lain, ada dua pandangan, yang lebih 

terkenal terdiri dari dua pernyataan, yang lebih dikenal di antaranya 

adalah bahwa hal itu juga haram.  

Jika Majusi atau penyembah api memecahkannya atau merebusnya, itu 

halal. Jika seseorang dalam keadaan iḥrām memeras permainan apa 

pun, kasusnya seperti memecahkan telur dari perburuan apa pun. 

Jika seseorang dalam keadaan iḥrām berteriak pada perburuan apa pun 

dan mati karena teriakannya, atau jika seseorang dalam keadaan iḥrām 

berteriak pada perburuan apa pun di wilayah suci dan mati karena itu, 

ada dua pandangan tentang hal itu, salah satunya adalah membayar 

denda untuk itu, karena dia menjadi penyebab kematiannya, dan 

kasusnya mirip dengan berteriak pada anak yang mati (akibatnya). 

Imam an-Nawawī menyatakan bahwa inilah yang tampak. Pandangan 

kedua, dia tidak perlu membayar denda, kasusnya mirip dengan 

membentak laki-laki yang sudah baligh. Jika dia memukul perburuan 

apa pun dan itu jatuh pada perburuan lain dari anak-anak atau telurnya, 

yang mati karena itu, dia harus membayar denda untuk semuanya. 



 

55 

 

Jika seorang kerabat dalam keadaan iḥrām, yang memiliki sesuatu 

perburuan, lantas dia meninggal, maka ia dapat mengambil kepemilikan 

itu, untuk dapat membuangnya dengan cara apa pun yang dia suka, 

kecuali dengan membunuh atau menghancurkannya. 

Ar-Rūyānī menyatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa ziarah 

kecil (al-‘umrah) yang tidak ada hewan buruan yang terbunuh lebih 

baik daripada ziarah yang lebih besar (haji) yang di dalamnya hewan 

buruan dibunuh, tetapi sebenarnya haji yang lebih besar adalah ( selalu) 

lebih baik. 

Perburuan di wilayah suci Madinah adalah haram, karena apa yang 

telah diriwayatkan oleh Imam Muslim50 dari hadits Jabir, yaitu bahwa 

Nabi berkata, “Ibrahim mensucikan Makkah, dan aku telah mensucikan 

Madinah dan (menyatakan haram) apa yang ada di antara dua bidang 

batu hitamnya. Tidak ada pohon ‘Iḍāh di dalamnya yang harus 

ditebang, juga tidak ada binatang buruan di dalamnya yang harus 

dibunuh.” 

Pendapat berbeda mengenai apakah denda harus dibayar dalam kasus 

perburuannya, seperti dalam kasus perburuan Mekah. Asy-Syāfi‘ī 

menyatakan dalam pernyataan modern bahwa tidak ada denda untuk 

itu, karena itu adalah tempat masuk yang tanpa dalam keadaan iḥrām 

diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak perlu membayar denda untuk itu, 

seperti dalam kasus perburuan (lembah) Wajj aṭ-Ṭā’if. Hal ini 

disebutkan dalam Sunan al-Baihaqī dengan sanad yang lemah bahwa 

Nabi [halaman 102] mengatakan, “Perburuan Wajj aṭ-Ṭā’if dan pohon 

‘Iḍāh-nya adalah suci dan haram (untuk dibunuh dan dipotong).”  

Dalam pernyataan kuno, bagaimanapun, dikatakan bahwa pembunuh 

hewan buruan di wilayah suci al-Madīnah dan pemotong pohonnya 

 
50 Lihat Muslim (1365-1360) 
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harus dirampas (barang-barangnya), yang menurut pandangan an-

Nawawi telah dipilih dengan dalil. Berdasarkah hal ini, yang tampak 

adalah konstruksi yang dilakukan oleh para imam, yaitu bahwa 

perampasan tidak harus disyaratkan pada pembunuhan hewan buruan, 

tetapi dilakukan hanya untuk menangkapnya (dengan pengejaran, dll). 

Perampasan itu, menurut sebagian besar pendapat, seperti perampasan 

orang yang terbunuh dari orang-orang yang tidak percaya; tetapi ada 

yang mengatakan bahwa ia hanya boleh dirampas pakaiannya, dan ada 

pula yang mengatakan bahwa pakaian yang cukup untuk menutupi 

auratnya hanya dibiarkan bersamanya, yang merupakan hal yang benar 

menurut ar-Rauḍah dan Syarḥ al-Muhażżab. Pakaian-pakaian itu 

kemudian menjadi milik si perusak, tetapi ada yang mengatakan bahwa 

itu menjadi milik para pengemis al-Madīnah sebagai ganti rugi dari 

perburuan, dan ada pula yang mengatakan bahwa itu milik 

perbendaharaan umum. Pengecualian, bagaimanapun, dibuat 

sehubungan dengan pembayaran denda, dalam kasus perburuan seperti 

itu ketika seseorang menyerangnya, akibatnya dia membunuhnya 

sebagai tindakan defensif. 

Jika belalang berserakan di jalan, dan tidak ada jalan keluar dari 

menginjak-injaknya, jelas tidak ada denda yang harus dibayar (bagi 

mereka). Jika seorang kafir memasuki wilayah suci dan membunuh 

perburuan apa pun, ia harus membayar denda, tetapi Syekh Ab Iṣḥāq 

menyatakan dalam al-Muhażżab, “Saya berpendapat bahwa mungkin 

tidak perlu baginya untuk membayar denda.” An-Nawawi, 

bagaimanapun, menyatakan dalam komentarnya bahwa dia adalah satu-

satunya dari para tabib agama yang mengungkapkan kemungkinan ini 

dan menganggapnya sebagai pandangan dalam hal penjelasannya. 

Tetapi Ibnu Kajj, yang hidup bertahun-tahun sebelum penulis al-

Muhażżab, meninggal pada tahun 404 H. 
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 (aṣ-Ṣaidah) الصيدح

Seekor kuda yang kuat dalam meringkik. Aṣ-Ṣaidah juga merupakan 

nama unta betina dari ar-Rummah, yang mengatakan ini (untuk memuji 

Bilāl bin Abī Burdah bin Abī Mūsā al-Asy‘arī):51 

“Saya melihat manusia meminta hujan untuk makanan, 

Tapi ku bilang ke ṣaidah, ‘Minta makan ke Bilal.’” 

Bait ini telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang االبل  

(al-ibil) di bab huruf hamzah. 

 (aṣ-Ṣaidān)  الصيدان

Rubah atau الثعلب (aṡ-ṡa‘lab). Aṣ-ṣaidān juga berarti raja.52 

 (aṣ-Ṣaidanānī) الصيدناني

 Hewan kecil tertentu yang berdiam di dalam bumi dan 

menyembunyikan dirinya dari makhluk. 

  Ikan Teri :(aṣ-Ṣīr) الصير

Ikan kecil tertentu yang mana aṣ-ṣiḥnāh dan al-murr dibuat darinya. 

Ada sebagian yang menjelaskan aṣ-ṣīr sebagai bumbu aṣ-ṣiḥnāh. 

Diriwayatkan dalam Sunan al-Baihaqī, dalam bab pembahasan makan 

belalang dari Wāhb bin ‘Abdullāh al-Mugāfir, bahwa dia dan ‘Abdullāh 

bin ‘Umar mengunjungi Zainab, putri Rasulullah, dia menempatkan di 

hadapan mereka belalang yang digoreng dengan mentega dan berkata, 

“Wahai orang Mesir, makanlah dari ini, mungkin kamu lebih suka aṣ-

 
51 Lihat Ḍīwān Al-Asy‘arī 3/1535 
52 Lihat aṣ-ṣiḥāḥ (صدن)  6/2151 
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ṣīr daripada itu.”53 Dia berkata, “Aku berkata, ‘Kami sangat menyukai 

aṣ-ṣīr.’” 

Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa seorang laki-laki yang 

bersamanya beberapa ṣīr telah melewati Sālim bin ‘Abdullāh, iapun 

mencicipinya sebagian dan bertanya kepadanya, “Bagaimana Anda 

menjualnya?” Maknanya dalam hadits tersebut adalah bumbu aṣ-

ṣiḥnāh.  

Jarīr mengatakan sindiran untuk suatu suku: 

“Ketika bawang ditambahkan ke ṣīr mereka, 

Kemudian ikan kan‘ad asin itu dipanggang, mereka biasa 

menggelepar.” 

Al-Jauharī menyatakan bahwa maknanya dalam hadis adalah bumbu 

aṣ-ṣiḥnā’ baik dengan panjang maupun pendek. Diriwayatkan bahwa 

seorang pria bertanya kepada Al-Ḥasan tentang aṣ-ṣiḥnah, dia berkata, 

“Apakah orang Muslim makan aṣ-ṣiḥnah?” Itu sama dengan yang 

disebut aṣ-ṣīr, kedua kata itu bukan bahasa Arab. 

(Khasiat) 54  Jibrīl Ibnu Bakhtīsyū‘ mengatakan bahwa bumbu aṣ-

ṣiḥnāh terbuat [Halaman 103] dari rempah-rempah. Bumbu ini dapat 

mengeringkan perut dari angin basah dan kelembapan, mencegah 

pembentukan gas. Itu membuat bau nafas menyenangkan, dan 

bermanfaat untuk nyeri pinggul yang timbul dari dahak, dan sengatan 

kalajengking, jika diterapkan (di atas bagian itu). 

 

 
53 Lihat An-Nihāyah 3/67 
54 Lihat Tażkirah Dāwud 1/223 dan Mufradāt Ibnu l-Baitār 3/81. 
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Bab Huruf  ض  (ḍaḍ) 

 Domba :(aḍ-Ḍa’n) الضأن

Hewan sejenis domba. Ini adalah bentuk jamaknya dari ضائن (ḍā’in). 

Bentuk kata feminin atau femininnya adalah ضائنة (ḍā’inah), dengan 

bentuk jamaknya yaitu ضوائن (ḍawā’in). Beberapa mengatakan bahwa 

itu sendiri jamak, dan tidak memiliki tunggal. Yang lain mengatakan 

bahwa jamaknya adalah ضئين (ḍā’in), seperti kata عبد (‘Abd) dengan 

bentuk jamaknya عبيد (‘Abīd). 

Allah telah berfirman, “Sepasang domba dan sepasang kambing.”55 
56Allah telah menganugerahkan berkah pada spesies (hewan) ini yaitu, 

domba dan kambing. Mereka melahirkan anak-anak setahun sekali, dan 

dimakan dari mereka sebanyak yang dikehendaki Tuhan, namun 

permukaan bumi dipenuhi dengan mereka. Hal ini berbeda dengan 

kasus hewan pemangsa, karena mereka melahirkan anak-anaknya baik 

di musim dingin dan musim panas, namun hanya satu dari mereka pada 

suatu waktu terlihat di bagian bumi yang jauh.  

Pepatah yang mengungkapkan kelembutan kulit mereka, sebagaimana 

diriwayatkan oleh (al-Baihaqī) dan at-Tirmiżī 57  dari Abū Hurairah, 

yaitu, bahwa Nabi bersabda, “Pada akhir zaman, akan ada orang-orang 

yang akan menipu (يختلفون) dunia atas nama agama dan yang lidahnya 

lebih manis dari madu, tetapi hatinya seperti serigala.”  

Dalam satu versi dikatakan, “Siapa yang hatinya lebih pahit dari gaharu, 

siapa yang akan memakaikan bagi manusia kulit domba dalam 

kelembutan, dan siapa yang akan membeli dunia dengan mengorbankan 

agama mereka. Allah Ta‘ālā akan menyatakan, ‘Apakah mereka 

 
55 Lihat surat al-An‘ām ayat 143. 
56 Lihat ‘Ajāibu l-Makhlūqāt  238-239 dan Masāliku l-Abṣār 20/32. 
57 Lihat At-Tirmiżī (2405-2404) dan Tahżīb al-Kamāl 7/338. 
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menipu atas nama-Ku, dan apakah mereka memberanikan diri melawan 

Aku. Aku telah bersumpah demi diri Ku sendiri bahwa aku 

sesungguhnya akan mempersiapkan bagi mereka suatu cobaan yang 

akan membuat mereka yang paling hina kebingungan.’” 

 Dikatan يختله  , الصيد .dia menurunkannya =  ختله  الذئب   serigala = ختل 

bersembunyi untuk merebut mangsanya. 

Ada pertentangan alam antara kambing dan domba. Oleh karena itu, 

mereka tidak seharusnya disatukan untuk tujuan perkawinan. 58Sebagai 

bagian dari sifat mereka yang luar biasa, dapat disebutkan bahwa jika 

mereka melihat seekor gajah dan seekor kerbau, terlepas dari ukuran 

tubuh mereka, bisa jadi mereka tidak takut pada keduanya. Tetapi jika 

mereka melihat serigala, mereka akan diliputi rasa takut yang luar biasa, 

karena objek yang diciptakan Tuhan di alam mereka. 

59Suatu hal yang luar biasa sehubungan dengan mereka adalah bahwa 

mayoritas domba betina dapat melahirkan anak-anak dalam jumlah 

yang banyak dalam satu malam, dan di pagi hari penggembala dapat 

mendorong induknya ke padang rumput dan kembali bersama mereka 

di malam hari. Dan ketika dia meninggalkan mereka, kemudian anak-

anak dan domba bercampur, maka setiap anak domba dapat menuju ke 

induknya masing-masing (dengan tepat). 

60 Berbagai macam domba yang didatangkan dari India ini terdapat 

segumpal lemak di dada, dua gumpalan di kedua bahu, dua gumpalan 

di dua paha, dan satu gumpalan di ekor. Gumpalan lemak di ekor domba 

bisa menjadi sangat besar sehingga tidak bisa berjalan.  

 
58 Lihat ‘Ajāibu l-Makhlūqāt  238-239 dan Masāliku l-Abṣār 20/32. 
59 Lihat ‘Ajāibu l-Makhlūqāt  238-239 dan Masāliku l-Abṣār 20/32. 
60 Lihat ‘Ajāibu l-Makhlūqāt  238-239 dan Masāliku l-Abṣār 20/32. 
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Jika kambing kawin pada saat turunnya hujan, betina tidak akan 

mengandung. Jika mereka melakukannya ketika angin utara bertiup, 

maka anaknya adalah jantan, dan jika mereka melakukannya ketika 

angin selatan bertiup, maka anaknya adalah betina.  

Jika domba merumput pada tanaman, maka tanaman itu akan tumbuh 

lagi, tetapi jika kambing merumput pada tanaman, maka tanaman 

tersebut tidak akan tumbuh lagi. Orang-orang Arab menyebut 

pencukuran (bulu) domba dengan kata jazza dan pencukuran (bulu) 

kambing dengan ḥalaqa. 

(Hukum) Domba halal menurut pendapat umum (ijmā’). 

(Peribahasa) Mereka berkata, “Lebih bodoh dari penggembala 

domba.” 61  “Lebih bodoh dari seorang penggembala delapan puluh 

domba.”62 “Lebih bodoh daripada orang yang mencari delapan puluh 

domba.”63  Hal ini karena domba berlarian dari segalanya, sehingga 

mengharuskan penggembala mengumpulkan mereka bersama-sama 

pada setiap kesempatan.  

Dikatakan dalam aṣ-Ṣiḥāḥ, “Lebih bodoh dari orang yang meminta 

delapan puluh ekor domba.” 64  Asal usulnya adalah bahwa seorang 

Baduwi Arab telah memberikan kabar baik kepada Kisrā yang 

membuatnya senang, dia lantas berkata, “Mintalah padaku apa pun 

yang kamu inginkan,” Kemudian Baduwi itu menjawab, [Halaman 

104] “Aku memintamu delapan puluh ekor domba.”  

Ibnu Khālawaih menyatakan bahwa seorang laki-laki yang telah 

memenuhi beberapa keinginan Nabi SAW, lantas Nabi SAW berkata 

 
61 Lihat Al-Maidānī 1/189; Ḥamzah 1/121; Al-‘Askarī 1/334. 
62 Lihat Al-Maidānī 1/224; Ḥamzah 1/148; Al-‘Askarī 1/391; Az-Zamakhsyarī 1/79; Amṡāl Abī 

‘Ubaid 365. 
63 Lihat Al-‘Askarī 1/342, 391; Ḥamzah 1/148. 
64 Lihat Aṣ-Ṣiḥāḥ (ثمن) 5/2089; Al-Maidānī 1/224; Ḥamzah 1/391. 
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kepadanya, “Datanglah padaku di al-Madinah.” Orang itu kemudian 

pergi kepadanya, dan Nabi SAW bertanya kepadanya, “Mana yang 

lebih kamu sukai dari dua hal ini, delapan puluh ekor domba atau aku 

berdoa kepada Allah untuk meminta-Nya menempatkanmu bersamaku 

di surga?” Laki-laki itu menjawab, “Ya, delapan puluh domba,” lalu 

Nabi SAW berkata, “Berikan padanya,” kemudian beliau melanjutkan, 

“Sesungguhnya teman perempuan Musa lebih bijaksana darimu.” 

Peristiwa yang terjadi seperti ini, seorang wanita tua menunjukkan 

kepada Musa as. tempat di mana tulang-tulang Yusuf as. disimpan, 

Musa as. lantas bertanya kepadanya, “Mana di antara keduanya yang 

lebih kamu sukai, bahwa aku harus meminta kepada Allah agar kamu 

diizinkan untuk bersamaku di surga. atau seratus kambing? Wanita itu 

menjawab, “Surga.”  

Ibnu Ḥibbān telah meriwayatkan hadits ini, demikian juga al-Ḥākim 

dalam al-Mustadrak dengan sedikit variasi di dalamnya. al-Ḥākim 

menyatakan bahwa sanadnya sahih. 

Dari Abū Mūsā al-Asy‘arī yang berkata, 65  “Ketika Nabi sedang 

membagi harta rampasan perang (ganimah) yang diperoleh dari suku 

Hawāzim di Ḥunain, salah satu pria berdiri di depannya dan berkata, 

“Engkau berutang janji padaku ya Rasulullah.” Nabipun berkata, 

“Kamu benar, pilih apa yang kamu inginkan.” Ia menjawab, “Saya 

memilih delapan puluh ekor domba bersama gembalanya.” Nabi 

kemudian berkata, “Itu untukmu, tetapi kamu telah memilih sesuatu 

yang kecil. Sementara wanita Musa, yang menunjukkan kepadanya 

tempat tulang-tulang Yusuf, sesungguhnya lebih bijaksana daripada 

kamu. Ketika Musa memintanya untuk memilih, dia berkata, ‘Saya 

memilih bahwa Anda harus membuat saya menjadi seorang wanita 

 
65 Lihat Iḥyā’ ‘Ulūmu d-Dīn 3/115. 
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muda lagi, dan bahwa saya dapat diizinkan untuk masuk surga dengan 

Anda?’”  

Dikatakan dalam al-Iḥyā’, menjelang akhir dari bab kemalangan ketiga 

belas dari kemalangan yang disebabkan oleh lidah, 66  bahwa orang-

orang memandang apa yang dipilih orang itu sebagai sesuatu yang 

lemah, sehingga menggunakannya sebagai peribahasa, yaitu, “Lebih 

puas daripada orang yang meminta delapan puluh ekor domba. dan 

penggembala mereka.” 

(Khasiat) 67  Daging domba mencegah pembentukan empedu hitam, 

meningkatkan sekresi mani, dan bermanfaat dalam racun. Dagingnya 

panas dan lembab jika dibandingkan dengan daging kambing. Jenis 

yang paling baik adalah domba yang berumur satu tahun. Dagingnya 

bermanfaat bagi perut orang yang berwatak sedang, tetapi berbahaya 

bagi orang yang biasa menggunakannya saat makan malam. Namun, 

efek merugikan darinya dapat ditangkis dengan sup astringen. Daging 

seekor domba betina tidak diperbolehkan, karena menghasilkan jenis 

darah yang buruk.  

Daging domba memberikan banyak makanan panas dan lembab, tetapi 

menimbulkan dahak. Domba berumur satu tahun lebih bergizi daripada 

domba muda, dan daging domba lebih lembut di musim semi dan lebih 

berguna setiap saat daripada itu. Daging domba jantan yang dikebiri 

meningkatkan kekuatan seksual.  

Jika darahnya diambil ketika masih panas saat disembelih dan dioleskan 

di atas sepetak kusta, maka warnanya akan berubah dan hilang. Jika hati 

kambing jantan yang masih segar dibakar dan digosok ke gigi, maka 

akan memutihkannya. Jika tanduk domba jantan ditanam di bawah 

 
66 Lihat Iḥyā’ ‘Ulūmu d-Dīn 3/116 
67 Lihat ‘Ajāibu l-Makhlūqāt 249; Masāliku l-Abṣār 20/32-33; Tażkirah Dāwud 1/225 dan 

Mufradāt Ibnu l-Baiṭār 3/91. 



 

64 

 

pohon, pohon itu akan menghasilkan buah yang berlimpah. Jika 

empedu rum dicampur dengan madu digunakan sebagai collyrium, 

dapat mencegah pembentukan katarak (pada mata). 

Jika tulangnya dibakar dengan kayu tamariska biasa (aṭ-ṭarfā’) dan abu 

yang dihasilkan dicampur dengan minyak lilin yang disiapkan dengan 

minyak mawar dan kemudian dioleskan pada bagian yang patah 

(berlubang), itu akan menyebabkannya bersatu. Jika seorang wanita 

menggunakan wol domba sebagai alat pencegah kehamilan, dia akan 

berhenti hamil. Jika pot yang berisi madu ditutupi dengan bulu domba 

putih, semut tidak akan mendekatinya. 

 (’aḍ-Ḍu’ḍu)  الضؤضؤ

Ini adalah burung yang sama dengan yang disebut al-akhyal (burung 

pelatuk hijau). Jadi, kata Ibnu Sīdah, tetapi Ibnu Duraid meragukan 

kebenarannya. 

 (aḍ-Ḍabb)  الضب

Dengan men-fatḥah-kan huruf ḍād. Hewan darat tertentu yang terkenal, 

menyerupai biawak (al-waral). Kunyah atau julukannya adalah Abū 

Ḥisl. Bentuk jamaknya yaitu ḍibāb dan aḍubb, seperti kata kaff dan 

akuff, sementara itu, bentuk feminine atau betinanya adalah ḍabbah.  

Orang-orang Arab berkata (pepatah), “Aku tidak akan melakukannya 

sampai kadal ḍabb datang ke air (untuk meminumnya),” karena ḍabb 

tidak datang ke air (untuk meminumnya). Al-Khālawaih mengatakan di 

bagian pertama Kitāb Laisa bahwa aḍ-ḍabb tidak minum air dan hidup 

tujuh ratus tahun ke atas. Dikatakan bahwa ia mengeluarkan (hanya) 

setetes air seni setiap empat puluh hari, dan tidak ada gigi yang tanggal. 

Dikatakan [halaman 105] bahwa semua giginya adalah satu irisan 

tanpa ada pembagian di dalamnya. Berikut ini adalah salah satu hal 

yang diwakili oleh orang-orang Arab seolah-olah telah dikatakan oleh 
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binatang: Seekor ikan berkata kepada ḍabb, “Ayo minum air,” di mana 

ḍabb menjawab:68 

 ال يشتهي أن يردا  أصبح قلبي صردا 

 وصليانا  بردا  إال عرادا عردا  

 وعنكثا ملتبدا

“Hatiku menjadi sangat dingin, 

tak ingin minum (air), 

Ia hanya menginginkan tanaman ‘Arād yang keras 

Dan tanaman ṣilliyān yang dingin 

Dan rerumputan layu yang lebat (‘ankasy).” 

 

Karena pertentangan antara ikan dan aḍ-ḍabb ini, Ḥātim al-Aṣamm 

telah menyinggungnya dalam baris-baris syairnya berikut: 

 ورازق هذا الخلق في العسر واليسر  أخاف الفقر وهللا رازقيوكيف 

 وللضب في البيدا وللحوت في البحر   تكفل باألرزاق للخلق كلهم

“Bagaimana mungkin aku takut miskin, padahal Tuhan yang 

memberiku rezeki, 

Dan pemberi rizki bagi semua makhluk ini di saat susah dan senang, 

Dia bertanggung jawab menyediakan sarana rezeki bagi semua 

makhluk, 

Untuk aḍ-ḍabb di padang pasir dan untuk paus di lautan.” 

 

 
68 Lihat Al-Ḥayawān 6/125 dan Ṡamāru l-Qulūb 2/915. 
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البلد البلد dan  ضبب   negeri yang kaya akan biawak yang disebut =  أضب 

ḍibāb (bentuk jamak dari ḍabb). أرض ضبية   = tanah yang penuh dengan 

biawak yang disebut ḍibāb. 69 

‘Abdu l-Laṭīf al-Bagdādī menyatakan bahwa biawak (al-waral), aḍ-

ḍabb, bunglon, syaḥmatu l-arḍ, dan tokek (al-wazag) semuanya mirip 

satu sama lain dalam bentuk. Dan ḍabb jantan memiliki dua organ 

generasi (penis), dan betina dua organ generasi (vulva), seperti biawak 

al-waral dan al-ḥirżaun. 

Ibnu Abī d-Dunyā meriwayatkan dalam Kitāb al-‘Uqūbāt, dari Anas, 

yang mengatakan,70 “Sesungguhnya Aḍ-ḍabb mati dalam lubangnya 

karena kekurusan, karena kesalahan manusia.” Ketika Abū Ḥanīfah 

ditanya tentang penis aḍ-ḍabb, dia menjawab, “Ini seperti lidah ular, 

menjadi satu pada akarnya dengan dua garpu atau cabang.”  

71Ketika ḍabb betina ingin mengeluarkan telurnya, ia menggali lubang 

di tanah, meletakkan telur di dalamnya, dan menutupinya dengan tanah. 

Ia akan pergi kepada telur-telurnya itu berulang kali setiap hari, sampai 

anaknya keluar, yang terjadi dalam empat puluh hari. Ia bertelur tujuh 

puluh dan lebih banyak pada satu waktu, dan telurnya menyerupai telur 

merpati.  

Ḍabb (muda) ketika (pertama) keluar dari lubang bermata redup, dan 

menajamkan penglihatan dengan memaparkan matanya ke matahari. Ia 

memakan angin sepoi-sepoi dan hidup dari kesejukan udara, yang 

dilakukannya ketika menjadi tua dan kelembaban (di dalamnya) telah 

hilang dan kehangatan (di dalamnya) telah berkurang.  

 
69 Lihat Aṣ-Ṣiḥāḥ (ضبب) 168-1/166. 
70 Lihat Al-Lisān wa t-Tāj (ضبب) dan An-Nihāyah 3/70. 
71 Lihat Al-Ḥayawān 6/117-118 dan 120-121. 
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Ada kasih sayang antara ia dan kalajengking, karena itu ia memberi 

perlindungan kepada mereka di dalam lubangnya, sehingga mereka 

dapat menyengat siapa pun yang ingin menangkapnya, ketika dia 

memasukkan tangannya ke dalam lubang untuk menangkapnya. Ia 

tidak membuat lubangnya di sembarang tempat melainkan pada batu 

karang yang keras, karena takut akan derasnya air (menghanyutkannya) 

dan siapa saja yang menggali (itu). Karena alasan ini, cakarnya 

ditemukan cacat dan tumpul untuk memungkinkannya menggali 

bersama mereka di tempat-tempat yang sulit.  

Kelupaan dan keinginan untuk diarahkan dengan benar adalah bagian 

dari sifatnya, dan oleh karena itu dikatakan pepatah untuk 

mengungkapkan kebingungan. Karena itu, ia tidak membuat lubang di 

sembarang tempat, melainkan di dekat bukit atau batu, sehingga ia tidak 

tersesat ketika keluar untuk mencari makanan.  

Ia digambarkan kejam, karena memakan anak-anaknya (sendiri), tidak 

ada yang selamat darinya kecuali yang melarikan diri. Seorang penyair 

telah menyinggung hal ini dalam baris syairnya, dengan berkata:72 

 تركت بنيك ليس لهم عديد   أكلت بنيك أكل الضب حتى

“Kamu telah memakan anak-anakmu seperti yang dilakukan aḍ-ḍabb, 

Hingga kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan tidak 

memiliki bilangan sama sekali.” 

Ia hidup lama, dan dalam hal ini ular dan ular beludak menyerupainya. 

Bagian dari sifatnya adalah bahwa ia kembali ke muntahnya seperti 

anjing, dan memakan apa yang dibawanya dari perutnya. Ia hidup untuk 

waktu yang lama setelah disembelih dan kepalanya dipatahkan. 

 
72 Lihat Masāliku l-Abṣār 20/117 
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Dikatakan bahwa ia hidup selama satu malam setelah disembelih, dan 

jika (setelah itu) dilemparkan ke dalam api, ia bergerak.  

Di musim dingin ia tidak keluar dari lubangnya, Umayyah bin Abī ṣ-

Ṣalt telah menyebutkannya dalam kalimatnya (diucapkan olehnya) 

ketika dia pergi ke ‘Abdullāh bin Jud‘ān untuk meminta hadiah 

(darinya): [ halaman 106] 

“Haruskah kuungkapkan keinginanku, 

Atau apakah rasa malumu sudah cukup untukku? Sudah menjadi 

sifatmu untuk memuaskan keinginan. 

Ketika seorang pria memujimu setiap hari, 

memujimu dari lamarannya sudah cukup baginya. 

Murah hati, tidak ada pagi yang mengubahnya 

Dari sifat baiknya, maupun malam. 

Dia menyaingi angin (dalam kecepatan) atas kedermawanan dan 

kemuliaan, 

Saat musim dingin membatasi aḍ-ḍabb ke lubangnya. 

Seluruh tanahmu adalah salah satu kemuliaan yang diciptakan 

Demi Bani Taim, dan kamu adalah langitnya.” 

(Faedah) Ad-Dāruquṭnī, al-Baihaqī, Syaikhnya (al-Ḥākim), dan 

Syaikh nya lagi, Ibnu ‘Adī, meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, bahwa, 

ketika (suatu hari) Nabi duduk di majelis para sahabatnya. Tiba-tiba 

datanglah seorang Arab Baduwi dari suku Bani Sulaim, yang telah 

menangkap seekor ḍabb dan menempatkan itu di lengan baju untuk 

dibawanya ke tempat peristirahatan. Maka dilihatnya kerumunan orang 
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di sekitar Nabi, diapun bertanya, “Di sekeliling siapa orang-orang ini 

berkumpul?” mereka menjawab, “Di sekitar orang yang menyatakan 

bahwa dia adalah seorang nabi.” Orang Arab Baduwipun kemudian 

mendatanginya dan berkata, “Wahai Muhammad, wanita tidak pernah 

memiliki (dalam rahim mereka) pembicara yang lebih dusta darimu. 

Jika bukan karena (takut) aku dipanggil oleh orang Arab sebagai orang 

yang tergesa-gesa, aku akan membunuhmu (sekarang) dan membuat 

orang senang dengan membunuhmu.” Umar kemudian berkata, “Wahai 

Rasulullah, biarkan aku membunuhnya.” Tetapi Rasulullah berkata, 

“Tidak, tidakkah kamu tahu bahwa orang yang rendah hati sangat dekat 

menjadi seorang nabi?”  

Orang Baduwi Arab itu kemudian berbalik ke arah Rasulullah dan 

berkata, “Demi Al-Lāta dan al-‘Uzzā, aku tidak akan percaya padamu 

sampai ḍabb ini percaya padamu,” Diapun mengeluarkan ḍabb dari 

lengan bajunya dan melemparkannya di hadapan Rasulullah SAW 

sembari berkata, “Jika ia percaya kepadamu, aku akan percaya 

kepadamu.” Rasulullah SAW kemudian berkata, “Wahai ḍabb,” dan 

dia menjawab dengan bahasa Arab yang jelas dan fasih, seperti yang 

dapat dipahami oleh seluruh kaum, “Labbaik wa sa‘daik Wahai Rasul 

Tuhan semesta alam!” Nabi kemudian bertanya, “Siapa yang kamu 

sembah?” dan ia menjawab, “Dia yang singgasananya di surga, yang 

kedaulatannya ada di bumi, yang jalannya di laut, yang rahmatnya ada 

di surga, dan yang azabnya di api neraka.” Nabi kemudian bertanya 

lagi, “Wahai ḍabb, siapakah aku ini?” dan dia menjawab, “Engkau 

adalah Rasul Tuhan semesta alam dan penutup para nabi. Barang siapa 

yang percaya kepada engkau akan makmur dan siapa yang tidak 

percaya engkau akan kecewa.”  

Maka berkatalah orang Baduwi Arab tersebut, “Saya bersaksi bahwa 

tidak ada Tuhan selain Allah, dan Engkau benar-benar Rasul-Nya. 

Demi Allah, sesungguhnya ketika aku datang kepadamu, tidak ada yang 
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lebih kubenci di muka bumi ini selain dirimu, tetapi demi Allah, saat 

ini aku lebih mencintaimu daripada diriku dan anakku. Aku sepenuhnya 

(semua rambut dan kulitku, semua bagian dalam dan luarku, dan semua 

bagianku yang tersembunyi dan terbuka) beriman pada engkau.” 

Rasulullah kemudian berkata, “Segala puji bagi Allah, yang telah 

membimbing engkau ke agama ini yang tinggi dan kemudian yang tidak 

ada yang lebih tinggi! Allah tidak menerimanya kecuali dengan sarana 

shalat, dan shalat tidak diterima kecuali dengan membaca Al-Qur’an.”  

Orang Arab Baduwi berkata, “Ajari aku.” Nabi SAW kemudian 

mengajarinya Surat Al-Fātiḥah dan Surat Al-Ikhlāṣ. Dan ia berkata, 

“Wahai Rasulullah, sudah lama aku tidak mendengar nada basīṭ atau 

wajīz yang lebih baik dari ini” Rasul Allah berkata, “Ini adalah firman 

Tuhan semesta alam dan bukan puisi. Jika engkau membaca sekali, “ قل

أحد هللا  ”هو  73  maka seolah-olah engkau membaca sepertiga dari Al-

Qur’an. [halaman 107] Jika engkau membacanya dua kali, maka 

seolah-olah engkau membaca dua pertiga dari Al-Qur’an. Dan jika 

engkau membacanya tiga kali, maka engkau seperti membaca seluruh 

Al-Qur’an. Orang Arab Baduwi itu berkata, “Tuhan kita menerima 

sedikit dan memberi banyak.”  

Nabi kemudian bertanya kepadanya, “Apakah kamu punya harta?” dan 

dia menjawab, “Tidak ada seorang pun di antara Bani Sulaim yang lebih 

miskin dari saya.” Nabi kemudian berkata kepada para sahabatnya, 

“Berikan dia beberapa.” Dan karena itu mereka memberinya beberapa, 

sampai mereka membuatnya cukup bangga (dengan kekayaannya). 

‘Abdu r-Raḥmān bin ‘Awf berkata, “Wahai Rasulullah, saya 

memberinya unta betina yang telah hamil sepuluh bulan, yang akan 

menyusul tetapi tidak terkejar, dan unta diberikan kepada saya sebagai 

hadiah saat perang Tabūk.” Nabi kemudian berkata (kepada ‘Abdu r-

 
73 Lihat Al-Qur’an surat Al-Ikhlāṣ ayat 1. 
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Raḥmān), “Engkau telah menjelaskan apa yang akan engkau berikan 

kepadanya, dan sekarang aku akan menjelaskan kepadamu apa yang 

akan Allah berikan sebagai imbalannya.” Dia menjawab, “Baik, Wahai 

Rasulullah, jelaskan itu kepadaku.” Nabi SAW berkata, “Kamu akan 

memiliki unta betina dari mutiara putih, lebar di perut, dengan kaki 

hijau zamrud dan mata koral merah, dan di atasnya ada tandu dengan 

brokat dan satin bersulam emas di atasnya. Itu akan berlalu bersamamu 

melewati jembatan (ṣirāṭ) seperti kilat yang menyambar (yang 

menghilangkan pandangan).” 

Orang Arab Baduwi itu kemudian pergi dari hadapan Rasulullah SAW, 

lantas seribu orang Baduwi yang menunggangi seribu kuda dengan 

seribu pedang bertemu dengannya, dia bertanya kepada mereka, 

“Kalian hendak pergi kemana?” Mereka menjawab, “Kami hendak 

menuju ke orang yang telah berbohong dan menyatakan bahwa dia 

adalah seorang nabi.” Orang Arab Baduwi itu kemudian berkata, “Aku 

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad 

adalah Rasul Allah.” Mereka berkata, “Kamu telah berpindah agama.” 

Dia kemudian menceritakan kepada mereka peristiwa yang terjadi 

padanya, dan mereka semua berkata, “Tidak ada Tuhan selain Allah, 

dan Muhammad adalah Rasul Allah.” Mereka kemudian pergi ke Nabi 

SAW dan berkata kepadanya, “Wahai Rasul Allah, perintahkan kami 

untuk melakukan perintahmu,” dan Nabi SAW berkata, “Tetaplah di 

bawah panji Khalid bin al-Walīd.” Tidak ada seribu orang dari orang-

orang Arab atau dari yang lain yang beriman di zaman Nabi kecuali 

mereka ini.74 

(Hukum) Halal untuk memakan aḍ-ḍabb menurut pendapat Ijmā’. 

Dikatakan dalam al-Wasīṭ bahwa tidak ada binatang melata untuk 

dimakan (al-ḥasyarāt) kecuali aḍ-ḍabb. Ibnu as-Ṣalāḥ menyatakan 

 
74 Lihat Mīzān al-I‘tidāl 3/151 
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(dalam Musykil-nya) bahwa hal ini tidak memuaskan, karena di antara 

binatang melata termasuk jerboa dan landak, yang keduanya telah 

disebutkan (di antaranya) oleh al-Azharī dan lainnya.  

Kedua Syaikh 75  meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās bahwa Nabi SAW 

pernah ditanya, “Apakah itu haram?” dia menjawab, “Tidak, tetapi itu 

tidak ditemukan di tanah sukuku, dan aku akan membencinya.” 

Diriwayatkan dalam Sunan Abū Dāwud bahwa ketika Nabi melihat dua 

ḍabb panggang, dia meludah, di mana Khalid berkata, “Wahai 

Rasulullah, saya melihat bahwa Anda menganggapnya kotor.” Dia 

(Abū Dāwud) telah menceritakan seluruh hadits.  

Dalam versi yang diberikan oleh Muslim, 76  dikatakan bahwa Nabi 

berkata, “Saya tidak memakannya atau menyatakannya haram.” Tetapi 

dalam versi lain dikatakan bahwa Nabi berkata, “Makanlah, karena itu 

halal, tetapi itu bukan makananku.” Semua riwayat ini cukup jelas 

tentang hal yang diperbolehkan.  

Menurut pandangan kami, memakannya tidak dilarang, yang 

bertentangan dengan pandangan beberapa pengikut Abū Ḥanīfah. Qāḍī 

‘Iyāḍ berbicara tentang keharamannya pada riwayat satu pihak, tetapi 

Imam an-Nawawī yang sangat terpelajar menyatakan, “Saya tidak 

berpikir itu benar pada riwayat siapa pun.” 

Adapun apa yang diriwayatkan dari ‘Abdu r-Raḥmān bin Ḥasanah, 

bahwa dia berkata,77 “Kami singgah di negeri yang banyak ḍibāb, dan 

karena lapar kami memasak beberapa di antaranya. Tatkala bot 

mendidih, Rasulullah kebetulan datang ke sana, dan beliau bertanya 

(kami), ‘Apa ini?’ dan kami menjawab, ‘Ḍibāb yang telah kami 

 
75 Lihat Al-Bukhārī 6/231-232; Muslim (1945-1946); Abū Dāwud (3794); Ibnu Mājah (3241). 
76 Lihat Al-Bukhārī 6/231; Muslim (1943); Ar-Tirmiżī (1790); Ibnu Mājah (3242). 
77 Lihat Muslim (1951); Abū Dāwud 3795; dan Ibnu Mājah (3238). 
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temukan.’ Beliau kemudian berkata, ‘Suku tertentu dari Banī Isrā'il 

telah menjelma menjadi beberapa hewan di bumi, dan [halaman 108] 

saya khawatir ini mungkin berasal dari mereka. Aku tidak memakannya 

dan tidak melarangnya (untuk dimakan). Ada kemungkinan bahwa ini 

terjadi sebelum Nabi mengetahui bahwa makhluk yang berubah tidak 

memiliki keturunan. 

Diriwayatkan dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,78 dari Abū-Hurairah ra., bahwa 

ketika Nabi SAW pergi ke (pertempuran) Ḥunain, ia melewati sebuah 

pohon milik orang-orang musyrik yang disebut żātū anwāṭ, di mana 

mereka digunakan untuk menangguhkan lengan mereka. Oleh karena 

itu, para pengikut Nabi berkata, “Wahai Rasulullah, berikan kami 

sebuah żātū anwāṭ seperti yang mereka miliki.” Nabi SAW menjawab, 

“Maha Suci Allah! Ini seperti apa yang dikatakan umat Musa 

(kepadanya), yaitu, “Buatlah untuk kami sebuah tuhan (berhala) 

sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala).” 79 

Sesungguhnya jalan orang-orang yang sebelum kamu telah diikuti, 

sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sedemikian rupa 

sehingga, bahkan tatkala mereka memasuki lubang seekor ḍabb, kamu 

juga melakukan hal yang sama.” Mereka kemudian bertanya, “Ya 

Rasulullah, Orang-orang Yahudi dan Nasrani?” dan dia menjawab, 

“Siapa lagi (kemudian)?”  

Ibnu ‘Abbās berkata, “Apa yang menyerupai malam ini sampai 

kemarin, Mereka adalah Bani Isrā’īl.” Ibnu al-‘Arabī menyatakan 

dalam ‘Ariḍat al-Aḥważiyy, “Saya telah memikirkan cara penerapan 

pepatah ini tentang aḍ-ḍabb, dan banyak makna yang terlintas di benak 

saya, yang paling mungkin salah satunya sekarang adalah, menurut 

orang-orang Arab, aḍ-ḍabb adalah pepatah yang digunakan untuk 

hakim laki-laki, hakim menjadi orang yang kepadanya semua orang 

 
78 Lihat At-Tirmiżī (2180); Musnad Aḥmad 5/218; Al-Bukhārī 8/151; dan Muslim 2669. 
79 Lihat Al-Qur’an surat Al-A‘raf ayat 138. 
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datang karena berbagai hal atau kasus yang terjadi pada mereka, 

sehingga tidak ada yang menjauhkan diri darinya. Oleh karena itu, 

maknanya adalah bahwa perilaku mereka seperti itu.” 

(Peribahasa) mereka berkata,80  “Lebih tersesat di jalan yang benar 

daripada seekor ḍabb,” yang pengertiannya juga diterapkan pada 

biawak (al-waral), yang akan dijelaskan selanjutnya. 

Mereka berkata,81 “Lebih tidak berbakti (kepada keluarga) daripada 

seekor ḍabb.” Ibnu al-A‘rābī menyatakan bahwa yang dimaksud di sini 

adalah perempuan, dan ketidakpeduliannya adalah memakan anak-

anaknya. “Lebih lama hidup daripada seekor ḍabb.”82 “Lebih pengecut 

daripada ḍabb.”83 “Lebih bodoh dari seekor ḍabb.” “Lebih licik dari 

seekor ḍabb.”84 Seorang penyair berkata:85 

 أعدله عند الذبابة عقربا وأخدع من ضب إذا جاء حارش 

“Lebih licik dari seekor ḍabb, ketika seorang pemburu datang, 

Disiapkan untuknya kalajengking di dekat ekornya.” 

Mereka berkata, 86  “Lebih rumit daripada ekor ḍabb,” karena ada 

banyak simpulnya. Ditegaskan bahwa seorang penduduk kota telah 

memberikan beberapa pakaian kepada seorang Baduwi Arab, maka 

berkatalah orang Baduwi Arab itu, “Saya akan membalas perbuatan 

Anda dengan apa yang akan saya ajarkan kepada Anda. Berapa banyak 

simpul yang ada di ekor aḍ-ḍabb?” Orang kota itu menjawab, “Saya 

 
80 Lihat Al-Maidānī 2/426; Ḥamzah 1/282; Al-‘Askarī 2/11; Az-Zamakhsyarī 1/217 Faṣlu l-

Maqāl 163. 
81 Lihat Al-Maidānī 2/47; Ḥamzah 1/306; Al-‘Askarī 2/69; Az-Zamakhsyarī 1/250. 
82 Lihat Al-Maidānī 1/218 dan 226; Ḥamzah 1/160; Al-‘Askarī 1/104; Az-Zamakhsyarī 1/90; 

Abū ‘Ubaid 369. 
83 Lihat Al-Maidānī 1/227; Ḥamzah 1/159; Al-‘Askarī 1/400; Az-Zamakhsyarī 1/90. 
84 Lihat Al-Maidānī 1/260; Ḥamzah 1/193 dan 330; Al-‘Askarī 1/440; Az-Zamakhsyarī 1/90. 
85 Lihat Al-Ḥayawān 6/53. 
86 Lihat Al-Maidānī 2/50; Ḥamzah 1/312; Al-‘Askarī 2/74; Az-Zamakhsyarī 1/250. 
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tidak tahu.” Setelah itu Baduwi Arab berkata, “Ada dua puluh satu 

simpul.” 

(Khasiat)87 Jika seekor ḍabb lewat di antara kaki seorang manusia, dia 

tidak akan bisa berbohong dengan wanita setelah itu. Jika seseorang 

memakan jantungnya, kesedihan dan jantung berdebar akan hilang 

darinya. Jika lemaknya dicairkan dan dicat di atas penis, itu akan 

membangkitkan gairah seksual. Siapa yang memakannya tidak akan 

haus untuk waktu yang lama. Jika seseorang membawa dua buah 

zakarnya bersamanya, para pembantunya akan sangat mencintainya. 

Jika tumitnya diikat ke muka kuda, tidak ada kuda yang bisa 

mendahuluinya dalam perlombaan. Jika sarung pedang dibuat dari 

kulitnya, pemiliknya akan menjadi berani. Jika kulitnya digunakan 

sebagai wadah madu, siapa pun yang meminum madu darinya akan 

membangkitkan gairah seksualnya. Kotoran globularnya berguna 

dalam kusta putih dan bintik-bintik, jika diterapkan (secara eksternal), 

dan juga bermanfaat dalam kekeruhan kornea dan katarak, jika 

digunakan sebagai collyrium. 

(Takbir mimpi yang diambil dari kitab versi al-Kubrā)88 Mimpi seekor 

ḍabb menunjukkan seorang Arab adalah penipu terhadap milik manusia 

dan terhadap milik temannya.  

Ada yang mengatakan bahwa itu menunjukkan seorang pria yang tidak 

diketahui asal usulnya (silsilah), dan ada yang mengatakan bahwa itu 

menunjukkan seorang pria yang terkutuk, karena itu adalah salah satu 

makhluk yang berubah. Ada yang mengatakan bahwa itu menunjukkan 

kesulitan (keraguan) dalam masalah penghasilan, dan ada yang 

 
87  Lihat ‘Ajāibu l-Makhlūqāt 297; Masāliku l-Abṣār 20/117; Tażkirah Dāwud 1/226; Al- 

Mustaṭaraf 2/495. 
88 Lihat Tafsīr al-Wā‘ẓ 311 
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mengatakan bahwa dia yang melihat ḍabb dalam mimpinya akan jatuh 

sakit. 

 Hyena :(‘aḍ-Ḍabu)  الضبع

Binatang tertentu yang terkenal. Tidak boleh mengatakan ḍabu‘ah, 

karena bentuk jantannya adalah ḍib‘ān, jamaknya adalah ḍabā‘īn 

seperti sirḥān dengan jamaknya sarāḥīn. Bentuk betinanya disebut 

(juga) ḍib‘ānah, jamaknya [halaman 109] ḍib’ānāt dan ḍibā‘, yang 

terakhir adalah jamak untuk laki-laki dan perempuan, seperti sabu‘, 

jamaknya sibā‘. – Demikian kata al-Jauharī. 89  tetapi Ibnu Barrī 

mengatakan bahwa sehubungan dengan kata-kata al-Jauharī, “Bentuk 

betinanya disebut ḍib‘ānah,” kata itu tidak dikenal (untuk diterapkan 

pada betina). 

Al-Ḥarīrī menyatakan dalam aḍ-Ḍurrah90 bahwa, ketika maskulin dan 

feminin dari sebuah kata benda bersatu, maskulin mendominasi, kecuali 

dalam kasus at-tārīkh (tanggal), di mana aturannya dibalik, dan dalam 

membentuk rangkap ḍabu‘ dan ḍib‘ān, maka dikatakan bentuk 

rangkapnya ḍabu‘āni dengan men-fatḥah-kan huruf ḍād dan men-

ḍammah-kan huruf bā’ dan men-kasrah-kan huruf nūn.  

Diriwayatkan dari Ibnu al-Anbārī bahwa kata aḍ-ḍabu‘ diterapkan baik 

untuk jantan maupun betina. Demikian pula Ibnu Hisyam al-Khadrāwī 

mengatakannya dalam bukunya Al-Ifṣāḥ fī Fawā’id Al-Iḍāḥ untuk al-

Fārisī, dari Abū l-‘Abbās dan lain-lain. Dan yang terkenal disebutkan 

dalam Al-Muḥkam dan yang lainnya sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya. 

Bentuk taṣgīr-pengurangan dari kata aḍ-ḍabu‘ adalah uḍaiba‘, 

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada bab huruf hamzah, dari 

 
89 Lihat Aṣ-Ṣiḥāḥ (ضبع)  1248-3/1247. 
90 Lihat Durratu l-Gawwāṣ 228-229. 
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apa yang telah diriwayatkan oleh Muslim 91  pada bab tentang 

memberikan seorang pembunuh harta yang dijarah dari orang yang 

terbunuh, menurut versi Abū Qatādah dari hadits al-Laiṡ, yaitu, bahwa 

Abu Bakar berkata, “Tidak, sama sekali dia tidak akan memberikannya 

kepada seekor hyena (uḍaiba‘) kecil dari Quraisy dan meninggalkan 

singa dari singa Tuhan.” Tetapi Al-Khaṭṭāb telah memberikan 

penjelasan yang luar biasa (tentang itu), dengan mengatakan bahwa al-

uḍaiba‘ adalah spesies burung tertentu. 

Berikut ini adalah beberapa nama lain dari hyena betina: Jai’al, Ja‘ār, 

dan ḥafṣah. Kunyah atau julukannya92 adalah Ummu Khannūr, Ummu 

urraiq, Ummu ‘āmir, Ummu l-Qubūr, Ummu Naufal, sementara itu 

julukan atau kunyah untuk hyena jantan adalah Abū ‘Āmir, Abū 

Kaldah, dan Abū l-Hinbar.93  

Telah disebutkan pada bab huruf hamzah, bahwa hyena betina 

menstruasi seperti kelinci. Dikatakan, “ضحكا االرانب   kelinci :”ضحكت 

mengalami menstruasi. Seorang penyair berkata: 

 كمثل دم الحرب يوم اللقا  و ضحك األرانب فوق الصفا

“Kelinci sedang menstruasi (ḍaḥik) di atas batu bendera 

(Darah), seperti darah perang pada hari pertempuran.” 

Artinya, mereka mengalami menstruasi (ḍaḥik) menurut beberapa 

orang. Ibnu al-A‘rāb mengatakan, sehubungan dengan silsilah putra 

saudara perempuan Ta’abbaṭa Syarran: 

 وترى الذئب لها يستهل  تضحك الضبع لقتلى هذيل 

 
91 Lihat Al-Bukhārī 8/113 dan Muslim 1751 
92 Lihat Al-Muraṣṣa‘ 157, 231, 243, 324, dan 367. 
93 Lihat Al-Muraṣṣa‘ 238, 287, 344, dan 367. 
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“Hyena betina mengalami menstruasi karena Hużail, yang terbunuh 

Dan melihat serigala melolong (supaya orang lain datang) kepada 

mereka.” 

(Artinya) bahwa, ketika ḍabu‘ memakan daging manusia dan meminum 

darahnya, ia akan mengalami menstruasi, darah itulah yang 

menyebabkan ia mengalami menstruasi. Seorang penyair berkata: 

 لقتلى ما دفن والودينا   وأضحكت الضباع سيوف سعد 

“Pedang Sa‘ad menyebabkan hyena menyeringai (atau menstruasi), 

Karena orang yang terbunuh yang terbaring tidak terkubur dan tidak 

dicuci.” 

Ibnu Duraid menyanggah penjelasan ini dan berkata,94 “Siapakah yang 

pernah melihat hyena pada waktu haidnya, sehingga mengetahui bahwa 

mereka sedang haid? Penyair mengartikan bahwa mereka menggeram 

untuk memakan daging.” Tapi ini adalah kesalahan di pihaknya karena 

menyamakan geraman mereka dengan tawa. Ada yang mengatakan 

bahwa maknanya adalah bahwa mereka bergembira karena yang 

terbunuh, sehingga ketika mereka memakannya, mereka saling 

merengek dan membentak, rengekan mereka disamakan dengan 

seringai atau tawa. Ada yang mengatakan bahwa penyair bermaksud 

dengan itu agar hyena bergembira atas yang terbunuh, kegembiraan itu 

disamakan dengan tawa atau menyeringai, karena tawa datang dari 

kegembiraan, seperti halnya dengan menyebut al-‘inab (anggur) khamr 

(anggur). 

 serigala menjerit atau melolong, begitu kata Ibnu Sīdah.95 = تسهل الذئاب 

 
94 Lihat Al-Mukhaṣṣaṣ 8/71-72. 
95 Lihat Al-Mukhaṣṣaṣ 8/71-72. 
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Dapat disebut sebagai suatu hal yang luar biasa bahwasanya ia 

menyerupai kelinci, saat berusia satu tahun untuk jantan dan satu tahun 

untuk betina, ia menghamili (betina) bagi yang jantan dan melahirkan 

anak-anak bagi yang betina.  

al-Jāḥiḍ dan Az-Zamakhsyarī menyebutkannya dalam Rabī‘u l-Abrār,  

Al-Qazwīnī dalam ‘Ajāib al-Makhlūqāt dan dalam buku Mufīd al-

‘Ulūm wa Mubīd al-Humūm, dan Ibnu aṣ-Ṣalāḥ dalam Riḥlah-nya dari 

Aristoteles dan lain-lain.96  

Al-Qazwīnī97 menyatakan bahwa ada suku di antara orang-orang Arab 

yang disebut aḍ-Ḍab‘iyyūn. Jika [halaman 110] salah satu dari mereka 

berada di tengah kerumunan seribu pria dan seekor hyena kebetulan 

datang ke sana, itu tidak menghasilkan apa-apa selain dia sendiri. 

Hyena digambarkan lumpuh, tetapi sebenarnya tidak demikian, hanya 

saja seorang pelihat menganggapnya demikian, alasan untuk 

menganggap demikian adalah kelenturan (fleksibilitas) persendiannya 

dan adanya lebih banyak uap air di sisi kanannya daripada di sisi 

kirinya. Ia kecanduan menggali (mayat dari) kuburan, karena 

kecintaannya yang besar pada daging manusia.  

Ketika melihat seorang manusia tertidur, ia akan menggali di bawah 

kepalanya dan menangkapnya di tenggorokan lantas kemudian 

membunuhnya serta meminum darahnya. Ini adalah hewan yang sangat 

tidak bermoral, karena tidak ada hewan dari jenisnya sendiri yang 

melewatinya tanpa menaikinya (mengawininya).  

Orang-orang Arab menggunakannya sebagai peribahasa dalam arti 

kehancuran, karena ketika jatuh pada domba atau kambing, ia menjadi 

 
96 Lihat Al-Ḥayawān 7/168; Rabī‘u l-Abrār 5/418; ‘Ajā’ibu l-Makhlūqāt 262; Masāliku l-Abṣār 

50/51. 
97 Lihat ‘Ajā’ibu l-Makhlūqāt 262; dan Masāliku l-Abṣār 20/52. 
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bingung dan tidak puas dengan apa yang dipuaskan oleh serigala. 

Ketika serigala dan hyena berkumpul dalam kawanan domba atau 

kambing, maka mereka (kawanan domba) tersebut akan selamat, karena 

mereka mencegah satu sama lain (dari merebut domba atau kambing).  

Orang-orang Arab mengatakan dalam salah satu doa mereka untuk 

meminta, “Ya Tuhan, kirimkan seekor hyena dan serigala!”98 Artinya, 

“Bawa mereka bersama-sama di antara domba atau kambing, sehingga 

kambing dapat aman!” Dalam arti yang sama adalah baris penyair 

berikut: 

 يارب سلط عليها الذئب والضبعا   :تفرقت غنمي يوما فقلت لها

“Kambingku pada suatu hari berhamburan, dan saya berkata tentang 

mereka, 

‘Ya Tuhan, kuasakan serigala dan hyena atas mereka!’” 

Al-Aṣma‘ī pernah ditanya, “Apakah ini doa yang menguntungkan 

mereka atau kutukan untuk mereka?” menjawab, “Ini adalah doa untuk 

keselamatan mereka,” sebagaimana yang telah diucapkan sebelumnya.  

Jika seekor hyena menginjak bayangan seekor anjing di bawah sinar 

bulan, bahkan jika anjing itu berada di atas sebuah rumah, ia akan jatuh, 

dan hyena itu memakannya. Ia digambarkan sebagai binatang bodoh, 

sehingga dalam hal ini, yaitu, pemburu yang mengejarnya 

mengucapkan kata-kata tertentu di pintu sarangnya dan menangkapnya 

dengan kata-kata itu, seperti yang telah disebutkan dalam bab  الذيخ  (aż-

żīkh). Namun, Al-Jāḥiḍ berpendapat bahwa ini adalah salah satu kisah 

menakjubkan orang-orang Arab. 99  Seekor hyena betina (kadang-

 
98 Lihat Al-Maidānī 2/84; Az-Zamakhsyarī 1/271-272. 
99 Lihat Al-Ḥayawān 7/38. 
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kadang) melahirkan (karena kawin dengan serigala jantan) menjadi 

seekor anak sapi yang disebut al-‘isbār. Seorang Ar-Rājiz berkata: 

“Seandainya aku memiliki dua sandal dari kulit hyena betina, 

Dengan tali yang terbuat dari kulit vulvanya agar tidak robek!” 

Orang yang bertelanjang kaki yang tungkainya terluka oleh tanah dan 

batu yang kasar akan memakai sandal apa pun. 

(Hukum) Halal untuk memakannya. Asy-Syāfi‘ī menyatakan bahwa 

Rasulullah telah melarang makan setiap hewan yang memiliki gigi 

taring, dari hewan pemangsa, karena secara langsung gigi taringnya 

menjadi kuat, ia bertindak zalim terhadap hewan lain, berusaha merebut 

itu (sebagai mangsa), tanpa dirinya dicari (sebagai mangsa), 

pelanggarannya dengan gigi taringnya menjadi alasan haramnya 

memakannya. 

Imam Aḥmad, Isḥaq, Abū Ṡaur, dan sahabat-sahabat ahli hadits 

menyatakan bahwa itu halal. Sementara Imam Malik mengatakan 

bahwa memakannya tidak diperbolehkan (makruh), tetapi kemakruhan 

menurut dia tidak termasuk dosa bagi pihak yang memakannya. 

Namun, dia tidak memutuskan itu haram. 

Asy-Syāfi‘ī menegaskan alasan (hujjah) dari apa yang diceritakan 

tentang Sa‘ad bin Abī Waqās, yaitu bahwa ia biasa memakan hyena. 

Ibnu ‘Abbās dan ‘Aṭā’ mengatakan hal yang sama. Abū Ḥanīfah 

menyatakan bahwa hyena itu haram, yang merupakan pernyataan Sa‘īd 

bin al-Musayyab dan aṡ-Ṡaurī, yang memperdebatkan kekuatan gigi 

taringnya dan Rasulullah melarang memakan semua hewan yang 

memiliki gigi taring dari hewan pemangsa.  
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Landasan dalil kami adalah apa yang diceritakan oleh ‘Abdu r-Raḥmān 

bin Abī Ammār yaitu,100 “Aku bertanya kepada Jābir bin ‘Abdullāh 

tentang hyena, ‘Apakah itu binatang buruan’ dan dia menjawab, ‘Ya.’ 

Saya kemudian bertanya kepadanya, ‘Bisakah itu dimakan?’ dan dia 

menjawab, ‘Ya.’ Aku kemudian bertanya kepadanya, ‘Apakah Rasul 

Allah mengatakan demikian?’ dan dia menjawab, ‘Ya.’” At-Tirmiżī 

dan yang lainnya telah menyebutkan haditsnya dan mengatakan bahwa 

itu sanadnya ḥasan ṣahih.  

Jābir berkata 101  bahwa Rasulullah berkata, “Hyena adalah binatang 

buruan [halaman 111], hukuman (membunuhnya dalam keadaan 

iḥrām) adalah seekor domba jantan dewasa, dan boleh dimakan.” Al-

Ḥākim telah meriwayatkannya dan mengatakan bahwa sanadnya 

shahih. Ibnu as-Sakan juga telah menyebutkannya dalam ṣiḥāḥ-nya.  

At-Tirmiżī menyatakan, “Saya bertanya kepada al-Bukhārī tentang hal 

itu, dan dia menjawab, “Ini adalah hadist yang shahih.’” Hal ini 

diriwayatkan dalam al-Baihaqī dari ‘Abdullāh bin Mugaffal as-Sulamī, 

yang berkata, “Saya bertanya, Wahai Rasulullah, apa yang Anda 

katakan tentang hyena?’ dan dia menjawab, ‘Saya tidak memakannya 

atau melarangnya.’ Saya kemudian bertanya, ‘Karena Anda tidak 

melarangnya, maka saya memakannya.’” Hadits ini sanadnya ḍa‘īf.  

Asy-Syāfi’ menyatakan bahwa daging hyena selalu dijual antara aṣ-

Ṣafā dan al-Marwah (di Makkah) tanpa adanya ketidaksetujuan (dari 

praktik tersebut). Hal ini seperti apa telah disebutkan di luar hadits 

tentang larangan memakan hewan yang memiliki gigi taring dari hewan 

mangsa, itu berlaku untuk hewan yang mendapatkan makanannya 

 
100 Lihat At-Tirmiżī 851 dan 1791; Abū Dāwud 3801; An-Nasā’ī 2836 dan 4323; Ibnu Mājah 

3085; dan Mustadrak al-Ḥākim 1/453. 
101 Lihat At-Tirmiżī 851 dan 1791; Abū Dāwud 3801; An-Nasā’ī 2836 dan 4323; Ibnu Mājah 

3085; dan Mustadrak al-Ḥākim 1/453. 
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melalui giginya, dengan bukti bahwa kelinci itu halal, meskipun 

memiliki gigi taring, tetapi sangat lemah sehingga tidak melanggarnya. 

(Peribahasa) Mereka berkata, “Lebih bodoh dari seekor hyena.”102 Di 

antara peribahasa yang terkenal tentang hal itu adalah apa yang 

diceritakan al-Baihaqī di akhir Syu‘abu l-Imān tentang Abu ‘Ubaidah 

Ma‘mar bin al-Muṡannā karena pernah bertanya kepada Yūnus bin 

Ḥabīb tentang peribahasa terkenal, “Seperti pelindung hyena betina.” 

Dia berkata,103 “Narasi tentang itu adalah bahwa sekelompok (orang 

Arab) pergi berburu pada hari yang sangat panas, dan ketika mereka 

berjalan, seekor hyena betina -Ummu ‘Āmir- muncul ke arah mereka, 

jadi mereka mengejarnya dan mengikutinya sampai mereka mendapati 

hyena itu berlindung di tenda Arab Baduwi, tempat tenda itu dibuat 

untuknya. Orang Arab Baduwi itu kemudian pergi menemui mereka 

dan berkata kepada mereka, ‘Apa urusan kalian (di sini)?’ Mereka 

menjawab, ‘Binatang buruan kami, objek pengejaran kami (ada di 

sini).’ Dia berkata, ‘Tidak, tidak sama sekali. Demi Dia yang jiwaku 

berada di tangan-Nya, kamu tidak akan mencapainya sementara gagang 

pedangku kokoh di tanganku.’ Karena itu mereka kembali dan 

meninggalkannya sendirian. Dia kemudian pergi ke unta perah 

miliknya dan memerah susunya, lantas menempatkan susu dan air di 

dekat hyena betina. Ia (hyena betina) terus berbolak-balik dari susu ke 

air, sampai terasa hidup (lagi) dan beristirahat.  

Ketika orang Arab Baduwi tertidur di dalam tendanya, hyena betina itu 

melompat ke atasnya, merobek perutnya, meminum darahnya, 

memakan isi perutnya, dan kemudian meninggalkannya. Sepupunya 

kebetulan datang ke sana, dan menemukannya dalam keadaan itu, ia 

lantas menoleh ke arah tempat hyena, tetapi tidak melihatnya di sana, 

 
102 Lihat Al-Maidānī 1/225; Ḥamzah 1/149; Al-‘Askarī 1/392; dan Az-Zamakhsyarī 1/75. 
103 Lihat Syu‘abu l-Īmān 7/453; Ṡamāru l-Qulūb 1/596; Amālī Ibnu Duraid 223; Rabī‘ū l-Abrār 

5/320. 
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Dia kemudian berkata, ‘Temanku (telah melakukan ini), demi Allah!’ 

Dia mengambil pedang serta anak panahnya kemudian mengejar hyena 

betina itu. Dia terus berjalan, sampai dia dapat menyusul dan 

membunuhnya. Dia kemudian mengatakan baris berikut: 

Dia yang melakukan kebaikan kepada orang yang tidak layak 

menerimanya, 

Bertemu dengan apa yang ditemui pelindung hyena betina. 

Dia melindunginya, ketika hyena betina itu mencari perlindungan di 

dekatnya, 

Keramahtamahan dengan memberinya susu unta perah yang 

berlimpah susunya, 

Dan membuatnya kenyang hingga penuh, 

Lantas hyena betina itu merobeknya dengan gigi taring dan cakarnya. 

Katakan kepada seseorang yang berbuat kebaikan, ‘Inilah balasannya 

Bagi dia yang berbuat baik kepada orang yang tidak tahu berterima 

kasih. 

Di antara peribahasa lainnya yaitu, Al-Maidānī mengatakan, “Mereka 

berkata,104 ‘Ini tidak disembunyikan (bahkan) dari hyena,’” (ungkapan 

ini) diterapkan pada hal yang (semua) orang tahu bahwa hyena adalah 

binatang yang (dianggap) paling bodoh. 

(Khasiat)105 Jika seorang pria memegang kulit hyena (di tangannya), 

anjing tidak akan menggonggong padanya. Empedunya yang 

 
104 Lihat Al-Maidānī 2/295 dan Ḥamzah 1/150. 
105  Lihat ‘Ajāibu l-Makhlūqāt 262; Mufradāt Ibnu l-Baiṭār 3/92; Tażkirah Dāwud 1/226; 

Masāliku l-Abṣār 20/52. 
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digunakan sebagai collyrium bermanfaat dalam keburaman 

penglihatan, katarak pada mata, serta mempertajam penglihatan.  

Jika mata kanannya dicungkil, direndam dalam cuka selama tujuh hari, 

kemudian dikeluarkan darinya, dan ditaruh di bawah [halaman 112] 

sebuah batu di dalam cincin, siapa yang memakai cincin itu tidak akan 

takut terhadap sihir atau mata jahat orang lain, saat dia memakai cincin 

itu. Jika seseorang yang terkena mantra sihir, cincin itu dibasuh dengan 

air dan air yang dihasilkan diminumkan kepadanya, maka mantra sihir 

itu akan hilang darinya. Hal ini juga berguna dalam ketidakmampuan 

untuk hubungan seksual dan mantra sihir lainnya.  

Jika kepala hyena ditempatkan di menara merpati, merpati di dalamnya 

akan bertambah. Dia yang memegang lidahnya di tangan kanannya 

tidak akan digonggong oleh anjing atau dilukai oleh mereka. Bajingan 

dan penipu pintar melakukan itu.  

Dan barangsiapa takut hyena, maka ambillah dengan tangannya 

pangkal dari akar ‘unṣul (sejenis tanaman bawang), maka mereka akan 

melarikan diri darinya. Jika anak yang sakit (laki-laki) difumigasi 

selama tujuh hari dengan bulu di punggung hyena, maka akan sembuh. 

Jika seorang wanita diberi minum tanpa sepengetahuannya, dari alat 

kelamin hyena jantan yang digiling halus, itu akan menghilangkan 

keinginannya untuk berhubungan badan. Dan barangsiapa yang 

menggantungkan di tubuhnya sepotong vulva hyena betina, akan 

dicintai oleh manusia. Gigi hyena jika diikat di lengan, berguna untuk 

kehilangan ingatan dan sakit gigi. 

Jika takaran kering diikat dengan kulitnya dan dengan takaran itu 

ditakar benih, maka tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari benih itu akan 

aman dari segala malapetaka. 
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Salah satu khasiatnya yang luar biasa adalah bahwa barangsiapa yang 

memakan darahnya, akan hilang rasa was-was darinya. Jika seseorang 

memegang labu colocynth di tangannya, hyena akan melarikan diri 

darinya. 

 Burung Francolin (ad-Durrāj), demikian ia :(Abū Ḍabbah)  أبو  ضبة

disebutkan dalam al-Muraṣṣa’, sebagaimana telah disebutkan pada bab 

sebelumnya. 

  Singa :(aḍ-Ḍirgāmah)  الضرغامة  dan (aḍ-Ḍirgām)  الضرغام

Betapa indahnya apa yang diceritakan oleh Abū l-Muẓaffar as-Sam‘ānī 

dari ayahnya, yang berkata, “Saya telah mendengar Sa‘dullāh bin Naṣr, 

guru, Al-Ḥayawān, berkata, ‘Aku pernah takut pada Khalifah, karena 

kemalangan yang menimpaku, dan pencarian sedang dilakukan 

kepadaku. Karena itu aku terus bersembunyi. Pada malam hari aku 

bermimpi seolah-olah aku sedang duduk di atas kursi di sebuah ruangan 

dan sedang menulis sesuatu. Ketika itu, seorang pria datang ke sana dan 

berdiri di hadapanku sambil berkata, “Tuliskan apa yang aku diktekan 

kepadamu.” Dia kemudian membacakan baris berikut: 

“Usir dengan kesabaranmu, kemalangan hari, 

Dan berharap kelembutan Allah Yang Esa, Yang Maha Mengetahui, 

Jangan putus asa, bahkan jika kesusahan itu menekanmu 

Dan keresahan karena perubahannya menembakmu dengan panah, 

Sebab Dia Yang Maha Tinggi telah (mempersiapkan) di tengah-

tengahnya kelegaan, 

Yang tersembunyi dari mata dan pikiran 

Berapa banyak yang telah diselamatkan di antara ujung tombak 
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Dan berapa banyak mangsa yang lolos dengan selamat dari singa (aḍ-

ḍirgām)!” 

 Sama dengan aṭ-Ṭaihūj (spesies :(aḍ-Ḍiryas/ aḍ-Ḍurrais) الضريس

ayam hutan kecil tertentu), yang selanjutnya akan dijelaskan di bagian 

huruf ṭā’. Di antara peribahasa yang umum saat itu adalah, “Lebih 

malas daripada aḍ-ḍiryas,” karena ia membuang kotorannya ke anak-

anaknya sendiri. 

,Anak dari aṡ-ṡurmulah :(aḍ-Ḍugbūs) الضغبوس 106  yang telah 

disebutkan sebagai rubah betina. 

 Katak :(‘aḍ-Ḍifdi) الضفدع

Seperti al-khinṣir. Ini adalah bentuk tunggal dari aḍ-ḍafādi‘. Bentuk 

femininnya adalah ḍifdi‘ah. Ada yang menyebutnya ḍifda‘ dengan 

men-fatḥah-kan huruf dal. Al-Khalīl mengatakan bahwa tidak ada kata 

dalam bahasa (Arab) berwazan fi‘lal kecuali empat huruf, yaitu, 

dirham, hijra‘- yang berarti tinggi atau panjang, hibla‘- yang berarti 

rakus, dan qil‘am - yang berarti nama yang tepat. 

Ibnu as-Ṣalāḥ menyatakan bahwa bentuk kata yang lebih dikenal secara 

filologis adalah dengan kasrah di bawah huruf dal, sedangkan bentuk 

yang lebih dikenal dalam tuturan umum adalah dengan men-fatḥah-

kannya. Dan hal yang umum sama halnya dengan yang khusus. Namun 

sebagian ulama di luar ahli leksikologi melarangnya.  

107Katak juga disebut dengan nama Abū Musayyiḥ, Abū [halaman 113] 

Hubairah, Ummu Ma‘bad, dan Ummu Hubairah. 

Ada beberapa spesies katak, dan mereka berkembang biak (sebagian) 

dengan cara menginjak atau kawin dan (sebagian) tanpa menginjak. 

 
106 Lihat Al-Lisān (ضغبس)  4/2590. 
107 Lihat Al-Muraṣṣa‘ 302, 344, 306, 367. 
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Mereka lahir di air yang tergenang dan mengalir perlahan, dan di 

tempat-tempat lembab yang bau, dan juga setelah hujan lebat, hingga 

menjadikan prasangka bahwa mereka jatuh dari awan, karena 

banyaknya jumlah mereka yang terlihat di atas rumah-rumah setelah 

hujan dan angin, tetapi mereka (pada waktu itu) bukanlah hasil dari 

jantan dan betina. Tuhan menciptakan mereka saat itu sebagai hasil dari 

salah satu kualitas alami tanah (bumi).108  

Katak adalah salah satu hewan yang tidak memiliki tulang di dalamnya. 

Beberapa dari mereka serak dan yang lainnya tidak. Mereka yang serak 

mengeluarkan suara dari dekat telinga mereka. Hal ini digambarkan 

memiliki ketajaman pendengaran ketika meninggalkan serak dan keluar 

dari air. Ketika ingin serak, ia memasukkan rahang bawahnya ke dalam 

air, tetapi ketika air masuk ke mulutnya, ia berhenti serak. Betapa 

elegan kata-kata salah satu penyair, yang telah dikecam karena sedikit 

kata-katanya:109 

 فسرته الحكماء  قالت الضفدع قوال

 طق من في فيه ماء في فمي ماء وهل ين

“Katak itu mengucapkan kata-kata tertentu, 

Dan para filosof menafsirkannya sebagai, 

‘Di mulutku ada air, dan bisakah  

Salah seorang berbicara dengan air di mulutnya?’” 

Melihat api membuat beberapa katak bingung, seperti halnya beberapa 

hewan liar, ketika mereka melihat api akan tercengang karenanya. 

Meskipun mereka mungkin berdendang, mereka menjadi diam secara 

 
108 Az-Zamakhsyarī telah menyebutkannya dalam Rabī‘u l-Abrār 5/440. 
109 Lihat Rabī‘u l-Abrār 5/441. 
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langsung saat melihatnya dan akan terus melihatnya. Kemunculannya 

pertama kali di air seperti sebutir millet, berwarna hitam, kemudian 

keluar dari air dan seperti du‘mūṣ, kemudian setelah itu keluar cabang-

cabangnya. 

Dalam al-Kāmil (oleh Ibnu ‘Adī)110, dalam biografi ‘Abdu r-Raḥmān 

bin Sa‘ad bin ‘Uṡmān bin Sa‘ad Al-Qaraẓ, muażżin Nabi SAW untuk 

shalat, diriwayatkan dari Jābir bahwa Nabi bersabda, “Barangsiapa 

yang membunuh seekor katak, maka ia harus memberikan sebagai ganti 

rugi seekor domba atau kambing, baik ia dalam keadaan iḥrām atau 

tidak.”Sufyan menyatakan bahwa tidak ada yang lebih mengingat Allah 

selain katak. 

Dikisahkan pula dalam kitab yang sama,111 dalam biografi Ḥammād bin 

‘Ubaid, yang mana ia meriwayatkan, dari Jābir al-Ju‘fi, dari ‘Ikrimah, 

dari Ibnu ‘Abbās, bahwa seekor katak telah melemparkan dirinya ke 

dalam api karena takut kepada Allah. Dia telah membalas (semua) katak 

dengan dinginnya air dan menetapkan suara mereka yang serak sebagai 

perayaan pujian-Nya.  

Dia (Ḥammād) telah mengatakan bahwa Rasulullah telah melarang 

pembunuhan katak, burung ṣurad, dan lebah. Tetapi (Ibnu ‘Ad) berkata, 

“Saya tidak mengetahui hadits yang diriwayatkan oleh Ḥammād bin 

‘Ubaid selain ini.” Al-Bukhārī112 mengatakan bahwa haditsnya (hadits) 

tidak dapat dipercaya. Abū Ḥātim mengatakan bahwa hadits itu 

bukanlah hadits yang dapat dipercaya atau bukan hadist shahih. 

Diriwayatkan dalam Kitāb az-Zāhir oleh Abū ‘Abdillāh al-Qurṭubī113 

bahwa Dāwud as. berkata, “Sesungguhnya aku akan bertasbih kepada 

 
110 Lihat Al-Kāmil fi ḍ-Ḍu‘afā’ 4/315. 
111 Lihat al-Kāmil fi ḍ-Ḍu‘afā’ 3/29; Mīzān al-I‘tidāl 1/597; dan Lisānu l-Mīzān 3/271-272. 
112 Lihat At-Tārīkh Al-Kabīr 3/28 dan Al-Jurḥ wa t-Ta‘dīl 3/143. 
113 Lihat Al-Mustaṭaraf 2/496. 
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Allah di malam hari dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh 

makhluk-Nya.” Seekor katak betina memanggilnya dari saluran air di 

rumahnya, “Wahai Dāwud, apakah engkau membanggakan pujian-

pujianmu akan Tuhan, ketika aku telah mengingat nama Tuhan selama 

tujuh puluh tahun terakhir, hingga menyebabkan lidahku kering, dan 

selama sepuluh malam terakhir aku tidak merasakan tumbuh-tumbuhan 

atau minum air, karena aku sibuk mengulang-ulang dua kalimat?” 

Dāwud kemudian bertanya, “Apa itu?” dan menjawab, “Mereka adalah, 

‘Wahai Engkau yang pujiannya dirayakan oleh setiap lidah dan yang 

dikenang di setiap tempat!” Dāwud kemudian berkata pada dirinya 

sendiri, [halaman 114] “Tidak mungkin bagi saya untuk mengatakan 

sesuatu yang lebih fasih dari ini.” 

Al-Baihaqī meriwayatkan dalam Syu‘b114 dari Anas bin Mālik yang 

mengatakan bahwa nabi Allah, Dāwud, setelah berpikir dalam hati 

bahwa tidak ada yang bisa memuji penciptanya dengan cara yang lebih 

baik daripada memuji-Nya, Allah menurunkan kepadanya seorang 

malaikat, ketika dia berdiri di mihrabnya dengan kolam air di 

sampingnya. Malaikat itu berkata kepadanya, “Wahai Dāwud, 

pahamilah apa yang dikatakan katak betina ini,” di mana Dāwud 

mendengarkannya dalam diam dan menemukannya berkata, 

“Subḥānaka wa biḥamdika – Muntahā ‘ilmika.” Malaikat itu kemudian 

bertanya kepadanya, “Bagaimana menurutmu sekarang?” dan Dāwud 

menjawab, “Demi Dia, yang telah mengangkatku menjadi seorang nabi, 

aku tidak pernah memuji-Nya demikian.” 

Diriwayatkan dalam Kitāb Faḍl aż-Żikr oleh Ja‘far bin Muḥammad bin 

al-Ḥasan al-Qurbātī, Al-Ḥāfiẓ, yang sangat terpelajar, tentang ‘Ikrimah 

yang mengatakan, “Tangisan katak adalah tasbih.” Hal ini juga terkait 

dalam buku yang sama, dari al-A‘masy, tentang Abū Ṣāliḥ, bahwa 

 
114 Lihat Syu‘bu l-Īmān 4/138; Mukhtaṣar Tārīkh Dimasyqa 8/112. 
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setelah mendengar pintu berderit, dia berkata, “Hal itu adalah sebagaian 

dari tasbih atau puji-pujian kepada Allah.” 

(Faedah) Ar-Ra’is Ibnu Sīnā 115  menyatakan bahwa, ketika katak 

menjadi banyak dalam setahun, dan lebih banyak dari biasanya, akan 

ada wabah setelah itu. 

Az-Zamakhsyarī telah menyalin dalam al-Fā’iq, 116  dari ‘Umar bin 

‘Abdu l-‘Azīz, yang mengatakan bahwa seorang pria setelah bertanya 

kepada Tuhannya untuk menunjukkan kepadanya tempat Syaitan di hati 

manusia, dia melihat dalam mimpi seperti orang tidur, laki-laki seperti 

kaca kristal yang bagian dalam tubuhnya bisa dilihat dari luar, dan 

Syaitan berwujud katak berbelalai seperti nyamuk, yang mana Syaitan 

masuk melalui bahu kiri pria itu ke dalam hatinya untuk 

membangkitkan (di dalamnya) bisikan yang sia-sia. Tetapi setiap kali 

pria itu mengingat nama Tuhan, Syaithan itu surut. Insya’Āllah Ini akan 

kembali disebutkan pada kata الكركي (Al-Kurkī) dalam kata-kata as-

Suhailī. 

(Hukum) Haram memakannya, karena larangan membunuhnya.  

Al-Baihaqī (dalam Sunan-nya), dari Sahl bin Sa‘ad as-Sā‘idī, bahwa 

Nabi melarang membunuh lima binatang: semut, lebah, katak, burung 

ṡurad, dan burung Hud hud. Diriwayatkan dalam Musnad Abū Dāwud 

aṭ-Ṭayālisī dan dalam Sunan Abū Dāwud, an-Nasā’ī, dan al-Ḥākim,117 

dari ‘Abdullāh bin ‘Uṣmān at-Taim, berkenaan dengan Nabi, bahwa 

Ketika seorang tabib bertanya kepada beliau tentang katak untuk 

dijadikan obat, beliau melarang untuk membunuhnya. Hal ini 

 
115 Lihat ‘Ajāibu l-Makhlūqat 102 dan Masāliku l-Abṣār 20/143. 
116 Lihat Rabī‘ūl Abrār 1/389. 
117 Lihat Abū Dāwud (3871) dan Mustadrak al-Ḥakim 4/411. 
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menunjukkan bahwa katak itu haram untuk dimakan, dan bahwa katak 

itu tidak termasuk hewan air yang dibolehkan (untuk digunakan).  

Sebagian ahli fikih menyatakan bahwa katak diharamkan, karena ia 

adalah tetangga Allah di air yang di atasnya terdapat Arsy-Nya sebelum 

penciptaan langit dan bumi. Allah telah berfirman, “Dan Arsy-Nya ada 

di atas air.”118 

Ibnu ‘Adī 119  meriwayatkan dari ‘Abdullāh bin ‘Umar, bahwa Nabi 

SAW berkata, “Jangan membunuh katak, karena suara mereka adalah 

tasbih atau perayaan puji-pujian Allah.” As-Sulamī berkata, “Aku 

bertanya kepada ad-Dāraqutnī tentang hal itu, dan dia menjawab bahwa 

itu adalah hadist dha‘if atau lemah.” Dan yang benar adalah bahwa 

sanad hadits berhenti pada ‘Abdullāh (bin ‘Umar ra.). Al-Baihaqī 

mengatakan hal itu seperti yang telah disebutkan dalam الخطاف (al-

khuṭāf). Az-Zamakhsyarī mengatakan bahwa katak berkata dengan 

suara seraknya, “Subḥāna l-Maliki l-Quddūs!” Dan dari Anas bahwa, 

“Jangan membunuh katak, karena mereka melewati [halaman 115] api 

Ibrahim as., membawa air di mulut mereka dan menyemburkannya di 

atas api.” 

Dalam Syifā’ ṣ-Ṣudūr karya Ibnu Sabu‘, diriwayatkan dari hadits 

‘Abdullāh bin ‘Amr bin Al-‘āṣ bahwa Nabi SAW bersabda, “Jangan 

membunuh katak, karena suara mereka yang serak adalah perayaan 

puji-pujian terhadap Tuhan (tasbih).” 

Di antara perintah-perintah lain tentang hukum halal atau haramnya, 

dapat disebutkan bahwa ia menjadi najis karena kematiannya, seperti 

binatang-binatang yang tidak dapat dimakan lainnya. Sebuah 

pandangan disalin dalam al-Kifāyah, dari al-Māwardī, yang 

 
118 Lihat Surat Hūd ayat 7. 
119  Lihat Mīzān al-I‘tidāl 4/117; Lisānu l-Mizān 8/70; Rabī‘u l-Abrār 5/441; ‘Ajā’ibu l-

Makhlūqāt 102; dan Masāliku l-Abṣār 20/143. 
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menyatakan bahwa pandangan itu tidak menjadi najis karena 

kematiannya, di mana Syaikh kami berpendapat bahwa itu adalah 

kesalahan dalam menyalin, dan ia berkata, “Ini pandangan yang tidak 

disebutkan dalam al-Ḥāwī atau buku-bukunya (al-Māwardī) yang lain.” 

120Ketika para duta besar dari al-Yamāmah datang ke Abu Bakar setelah 

Musailamah terbunuh, dia berkata kepada mereka, “Apa yang biasa 

dikatakan oleh pemimpin Anda?” Mereka meminta untuk dimaafkan 

dari mengatakannya, tetapi dia berkata, “Kamu harus menyatakannya 

dengan sesungguhnya.” Setelah itu mereka berkata, “Dia biasa berkata, 

“Wahai katak, putra (putri) katak, berapa lama (banyak) kamu akan 

serak (mengorek)? Bagian atasmu ada di air dan bagian bawahmu ada 

di lumpur. Engkau tidak mencegah seorang peminum (dari minum) atau 

membuat air menjadi keruh!” 

(Peribahasa) Mereka berkata, “Lebih serak daripada kodok.” 

Al-Akhtal berkata:121 

 فدل عليها صوتها حية البحر  ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت 

“Katak di kegelapan malam saling bersahut, 

Tetapi suara serak mereka membimbing mereka kepada ular laut.” 

Ini seperti pepatah,122 “Barāqisy telah membimbing (musuh) kepada 

kaumnya.” Barāqisy adalah anjing betina yang setelah mendengar suara 

kuku kuda akan menggonggong. Dengan gonggongannya ini, musuh 

dipandu ke suatu qabilah. Musuh kemudian memusnahkan mereka. 

Ḥamzah bin Bīḍ berkata: 

 
120 Lihat Rabī‘u l-Abrār 5/441 dan Ṡamāru l-Qulūb 1/261. 
121 Lihat Dīwān al-Akhṭal 1/181. 
122 Lihat Al-Maidānī 2/14; Al-‘Askarī 2/52; Az-Zamakhsyarī 2/165; Faṣlu l-Maqāl 459; Al-

Hayawān 1/291; Ṡamāru l-Qulūb 1/585; Al-Fakhr 
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“(hukuman) Itu tidak dapat menimpaku karena kejahatan, 

Sebab baik tangan kiri maupun tangan kananku tidak melakukan 

kejahatan. 

Tetapi seorang saudara yang mulia telah melakukan itu terhadapku, 

Sementara Barāqisy melakukan kejahatan terhadap rakyatnya 

(sendiri).” 

(Khasiat) Jika seorang wanita mengambil katak air dan kemudian 

membuka mulutnya meludahinya tiga kali dan kemudian 

mengembalikannya ke air, dia tidak akan hamil. Jika panci masak 

diolesi bagian luarnya dengan lemak katak dan jika setelah itu ada 

bahan yang mudah terbakar dari jenis apa pun yang dinyalakan di 

bawahnya, panci itu tidak akan pernah mendidih. Jika seekor katak 

diremukkan dan ditempatkan di depan sengatan binatang melata, 

serangga, dll. (al-hawāmm), ia akan langsung menyembuhkannya. 

Salah satu khasiatnya yang luar biasa adalah, jika ia dibelah menjadi 

dua bagian dari kepala sampai ujungnya dan seorang wanita kemudian 

melihatnya, dia akan dikuasai oleh hasrat seksual dan 

kecenderungannya untuk pria akan meningkat pesat. Jika lidahnya 

digantungkan pada wanita yang sedang tidur, dia akan memberitahukan 

(dalam tidurnya) semua yang dia lakukan saat terjaga. Jika lidahnya 

ditaruh di atas roti dan diberikan kepada orang yang disangka mencuri, 

ia pasti mengakuinya. Jika darahnya dioleskan pada bagian yang 

dicabut rambutnya, maka tidak akan tumbuh lagi. Siapa yang 

mengaplikasikannya ke wajahnya akan dicintai oleh orang-orang. Jika 

ditempatkan pada gusi, gigi (yang sesuai) akan rontok tanpa masalah. 
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Al-Qazwīnī 123  menyatakan, “Ketika saya berada di Mauṣil, kami 

memiliki seorang teman yang tinggal di sebuah taman. Dia membangun 

di dalamnya tempat duduk dan kolam. Disanalah kemudian katak 

beranak-pinak. Mereka mengganggu penduduk tempat itu dengan suara 

serak mereka, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya sampai 

seorang pria datang dan berkata, ‘Letakkan baskom logam terbalik di 

permukaan air.’ Mereka melakukan itu, dan tidak ada lagi serak 

terdengar dari mereka setelah itu.” 

-dengan menggunakan huruf ḍāḍ yang di-ḍammah : (‘aḍ-Ḍua) الضوع

kan, wāwu yang di-fatḥah-kan dan ‘Ain muhammilah. An-Nawawī124 

menyatakan bahwa penjelasan kata yang lebih dikenal adalah bahwa 

[halaman 116] itu adalah jenis hewan tertentu yang disebut al-hawāmm 

(reptil, serangga, dll.). Al-Jauharī125 menyatakan bahwa itu adalah salah 

satu burung nokturnal (burung malam) dari jenis burung hantu (al-

hām). Al-Mufaḍḍal menyatakan bahwa itu adalah burung hantu jantan 

(al-būm). Bentuk jamaknya aḍwā‘ dan ḍī‘ān. 

(Hukum) Dari kedua pernyataan tersebut yang benar (mengenai halal 

atau haramnya) adalah haram memakannya, sebagaimana ditegaskan 

dalam Syarḥ al-Muhażżab. Ar-Rāfi‘ī mengatakan bahwa ini 

menegaskan kalau aḍ-ḍuwa‘ adalah jantan dari burung hantu (al-būm), 

dan kemudian menyebutkan apa yang telah dikatakan sebelumnya. Dia 

kemudian menyatakan bahwa menurut pendapat ini, jika ada 

pernyataan tentang aḍ-ḍuwa‘, itu juga perlu diterapkan pada burung 

hantu, karena jantan dan betina dari spesies yang sama tidak berbeda 

(dalam hal halal dan haramnya). 

 
123 Lihat ‘Ajāibu l-Makhlūqāt 103 dan Masāliku l-Abṣar 20/143. 
124 Lihat Tahżīb al-Asmā’ wa l-llugāt 2/185. 
125 Lihat aṣ-Ṣiḥāḥ (ضوع) 3/1252. 
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An-Nawawī menyatakan, “Saya telah mengatakan bahwa penjelasan 

yang lebih dikenal dari (kata) aḍ-ḍuwa‘ adalah bahwa itu adalah spesies 

al-hawāmm, dan oleh karena itu tidak perlu mengelompokkan 

keduanya (aḍ-ḍuwa‘ dan burung hantu) bersama-sama dalam hal 

kehalalan atau keharamannya.” 

 Hewan tertentu dari hewan laut yang bentuk dan :(aḍ-Ḍaib)  الضيب

ukurannya seperti anjing, demikian kata Ibnu Sīdah. 

-Seekor ular yang ramping, begitu kata al :(aḍ-Ḍa’īlah) الضئيلة

Jauharī.126 

 Seekor kucing jantan - Dan bentuk jamaknya :(aḍ-Ḍaiwan) الضيون

adalah ضياون (ḍayāwin). Ḥassān bin Ṡābit berkata:  

“Seekor kuda penyair tampak bak matahari dan di sekelilingnya 

Bintang-bintang Pleiades atau mata kucing jantan (aḍ-ḍayāwin).” 

Orang Arab berkata, “Lebih sering merayap dengan lembut daripada 

kucing jantan.” 

Seorang penyair berkata: 

“Dia merayap dengan lembut di malam hari ke tetangga 

perempuannya, 

Layaknya seperti seekor kucing jantan merayap ke tikus (qarnab).” 

 

126 Lihat aṣ-Ṣiḥāḥ (ضأل) 5/1747 



 

97 

 

Mereka berkata, “Lebih terbiasa menangkap buruan daripada kucing 

jantan.” 127  “Lebih sering melakukan percabulan daripada kucing 

jantan.” Dan “Lebih suka melompat (kawin) daripada kucing jantan.”128 

(Penutup) Aṣ-Ṣaqallī menyatakan bahwa tidak ada kata dalam bahasa 

yang memiliki ya’ sukun dengan wawu setelahnya yang di-fatḥah-kan  

kecuali tiga kata, yaitu  حيوة  (ḥaiwah),ضيون  (ḍaiwan), dan  كيوان  

(kaiwān)  kata yang terakhir berarti planet Saturnus. Para astronom 

menyatakan bahwa revolusinya khusus sendiri yakni dari barat ke timur 

selesai dalam dua puluh sembilan tahun, delapan bulan, dan enam hari. 

Para ahli astrologi menyebutnya sebagai planet yang lebih sial, karena 

berada di tempat yang tidak menguntungkan di atas Mars. Mereka 

mengaitkannya dengan kehancuran, kebinasaan, kecemasan, dan 

kesedihan, dan menegaskan bahwa melihatnya bermanfaat dalam 

kecemasan dan kesedihan, sebagaimana halnya saat memandang Venus 

bermanfaat dalam kegembiraan dan kebahagiaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
127 Lihat Al-Maidānī 1/417; Ḥamzah 1/263; Al-‘Askarī 1/568; Az-Zamakhsyarī 1/213. 
128 Lihat Al-Maidānī 2/356; Al-‘Askarī 2/323; Az-Zamakhsyarī 1/390. 
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Bab Huruf  ط  (Tā’) 

 Kutu : (Ṭāmir bin Ṭāmir) طامر بن طامر

Ini juga berarti orang yang tercela atau rendah. Dikatakan pula untuk 

seseorang yang tidak dikenal bahwa dia adalah seorang Ṭāmir bin 

Ṭāmir. 

 Merak :(aṭ-Ṭāus) الطاوس

Burung tertentu yang terkenal. Bentuk ṣagir (kecilnya) ṭuwais, dibentuk 

dengan menghapus huruf augmentative/ huruf tambahan. Kunyah129 

atau julukannya adalah Abū l-Ḥusn dan Abū l-Wasyī. Di antara jenis 

burung, ia seperti kuda di antara binatang, dalam hal kehormatan dan 

keindahan. 

130Ia pada dasarnya adalah burung yang suci dan suka menyombongkan 

diri, bertingkah laku sombong, mengagumi bulunya sendiri, dan 

memelintir ekornya seperti lengkungan, apalagi jika dilihat oleh burung 

betina. Betina bertelur setelah berumur tiga tahun, dan pada saat itu bulu 

burung jantan berkembang sempurna dan warnanya sempurna. Burung 

betina bertelur dua belas kali setahun, kadang-kadang lebih sedikit dan 

kadang-kadang lebih banyak, tetapi tidak mengeluarkan telurnya satu 

demi satu dengan segera. Ia menginjak atau kawin pada saat musim 

semi dan merontokkan bulunya di musim gugur, dengan cara yang sama 

seperti pohon menggugurkan daunnya. Ketika daun mulai tumbuh di 

pohon, bulunya juga keluar. 

Hewan ini (jantannya) sangat sering bermain dengan si betina ketika 

mereka tengah mengerami, [halaman 117] kadang-kadang (bahkan) 

 
129 Lihat al-Muraṣṣa‘ 138, 337, 368. 
130 Lihat al-Mustaṭaraf 2/497. 
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sampai memecahkan telur. Dan karena alasan ini, telurnya ditetaskan di 

bawah unggas domestik (ayam), sementara ayam tidak dapat 

menetaskan lebih dari dua telurnya. Karena itu unggas perlu dijaga 

dengan menyediakan semua hal yang mungkin diperlukannya dalam 

bentuk makanan dan minuman, karena dikhawatirkan ia akan bangkit 

dari atas telur dan udara akan merusaknya.  

Dan burung muda yang keluar dari telur yang ditetaskan oleh ayam 

kurang cantik dan cacat bentuk tubuhnya. Jangka waktu yang 

diperlukan untuk menetaskannya adalah tiga puluh hari. Anaknya 

keluar dari telur seperti keluarnya anak ayam, dengan bulu dan siap 

untuk mendapatkan makanannya. Seorang penyair telah 

menggambarkannya dengan indah di mana dia berkata:131 

“Segala puji-pujian atas-Nya, yang ciptaan-Nya adalah burung merak! 

Seekor burung yang menjadi pemimpin atas hewan dari jenisnya; 

Dalam perhiasan (dekorasi)nya, seolah-olah pengantin wanita; 

Di bulunya ada jajaran koin, 

Dan di lingkaran mereka, matahari bersinar; 

Di atas kepalanya ditanami pohon, 

Seolah-olah itu adalah tanaman ungu yang berjalan dengan riang 

Atau sekuntum bunga yang dilarang mengering.” 

Dapat disebutkan sebagai hal yang paling menakjubkan bahwa, terlepas 

dari keindahannya, hewan ini dipandang sebagai pertanda yang tidak 

 
131 Lihat Mu‘jam al-Udabā‘ 6/2826.  
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menguntungkan, alasannya adalah, -tetapi Allah lebih mengetahui-, 

bahwa karena hewan ini merupakan penyebab Iblis masuk surga dan 

pengusiran Adam darinya, dan penyebab tempat tinggal itu tetap tidak 

dihuni oleh Adam selama periode keberadaan dunia ini. 

Membiarkannya tinggal di rumah-rumah tidak diperbolehkan. 

Diriwayatkan 132  bahwa ketika Adam menanam tanaman merambat, 

Iblis datang ke sana dan menyembelih seekor merak di atasnya, dan 

tanaman merambat itu meminum darahnya. Ketika daunnya keluar, dia 

menyembelih seekor kera di atasnya, dan tanaman merambat itu 

meminum darahnya. Ketika buahnya keluar, dia menyembelih seekor 

singa di atasnya, dan tanaman merambat meminum darahnya. Ketika 

buahnya sudah matang, dia menyembelih seekor babi di atasnya, dan 

tanaman merambat itu meminum darahnya. Dalam hal ini, kualitas 

deskriptif dari keempat hewan ini, merasuki peminum anggur dengan 

cara ini. Ketika dia pertama kali meminumnya dan itu merayap ke 

anggota tubuhnya, warnanya menjadi merah, dan dia tampak tampan 

seperti burung merak. Ketika mulai mabuk, ia bermain, bertepuk tangan 

(tangannya), dan menari seperti kera. Ketika mabuk menjadi kuat, 

kualitas singa menimpanya, dan dia berolahraga dan berperilaku 

dengan cara yang menjengkelkan terhadap teman-temannya dan 

berbicara omong kosong yang tidak berguna. Dia kemudian 

terpengaruh dengan mati suri seperti babi yang terpengaruh dengan itu, 

ingin tidur, dan tali kekuatannya menjadi longgar. 

(Faedah-Informasi) Ṭa’us bin Kaisān,133 ahli hukum dari al-Yaman, 

yang bernama  Żakwan, dijukuli Ṭa’us, karena dia adalah burung merak 

para penghafal (Al-Qur'an) dan orang-orang terpelajar. Namun, 

beberapa orang mengatakan bahwa namanya (yang tepat) adalah Ṭa’us, 

 
132 Lihat Al-Mustaṭaraf 2/497. 
133 Lihat biografinya dalam Ṭabaqāt Ibnu Sa‘d 8/97; Ḥilyah al-Auliyā’4/3; Wafayāt l-A‘yān 

2/509, dll. 
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dan bahwa julukannya Abū ‘Abdu r-Raḥmān. Dia adalah kepala dalam 

hal belajar dan praktek dari golongan para pemimpin Tābi‘īn, dan telah 

bertemu lima puluh Sahabat Nabi dan menyimak dari Ibnu ‘Abbās, Abū 

Hurairah, Jābir bin ‘Abdullāh, dan ‘Abdullāh bin az-Zubair. Mujāhid, 

‘Amr bin Dīnār, ‘Amr bin Syu‘aib, Muḥammad bin Syihāb az-Zuhrī, 

dan lain-lain meriwayatkan hadits darinya. 

Ibnu aṣ-Ṣalāḥ meriwayatkan dalam Riḥlahnya, “Kami telah diberitahu 

tentang az-Zuhrī yang mengatakan,134 ‘Aku pergi ke ‘Abdu l-Malik bin 

Marwān, dan dia bertanya kepadaku, “Dari mana engkau datang, 

[halaman 118] Wahai Zuhri?” Aku menjawab, “Dari Mekah.” Dia 

kemudian bertanya kepadaku, “Siapa yang engkau tinggalkan untuk 

memerintah rakyat?” Aku menjawab, “‘Aṭā’ bin Abī Rabāḥ.” Dia 

kemudian bertanya, “Apakah dia berasal dari suku Arab atau dari budak 

yang diberi hak?” Aku menjawab, “Dari budak yang diberi hak.” Dia 

kemudian bertanya, “Dengan cara apa dia menjadi penguasa mereka?” 

Akupun menjawab, “Melalui agama dan riwayat hadist.” Dia kemudian 

berkata, “Sesungguhnya orang-orang beragama dan ahli hadist harus 

memerintah manusia.” Dia kemudian bertanya, “Siapa yang 

memerintah orang-orang al-Yaman?” Saya menjawab, “Ṭā’us bin 

Kaisān.” Dia bertanya, “Apakah dia berasal dari Arab atau budak yang 

diberi hak?” Aku menjawab, “Dari budak yang diberi hak.” Dia 

kemudian bertanya, “Dengan cara apa dia menjadi penguasa mereka?” 

Aku menjawab, “Dengan cara yang sama seperti ‘Aṭā’ menjadi 

penguasa mereka.” Dia kemudian berkata, “Orang seperti dia harus 

memerintah manusia.” Dia selanjutnya bertanya, “Siapa yang 

memerintah rakyat Mesir?” Aku menjawab, “Yazid bin Ḥabīb.” Dia 

bertanya, “Apakah dia berasal dari Arab atau budak yang diberi hak?” 

Aku menjawab, “Dari budak yang diberi hak.” Dia kemudian 

 
134  Lihat Tārikh Dimasyqa 47/412; Tahżīb al-Kamāl 20/81; Sīr A‘lām An-Nubulā’ 5/85; 

Ṭabaqāt as-Saniyyah 1/136. 
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mengatakan hal yang sama seperti yang dia lakukan dalam dua kasus 

sebelumnya. Dia kemudian bertanya, “Siapa yang memerintah rakyat 

Suriah?” Aku menjawab, “Makḥūl ad-Dimasyqī.” Dia bertanya, 

“Apakah dia berasal dari Arab atau budak yang diberi hak?” Aku 

menjawab, “Dari budak yang diberi hak. Dia adalah budak Nubia yang 

diberi hak oleh seorang wanita dari suku Hużail.” Dia kemudian 

mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Dia selanjutnya 

bertanya, “Siapa yang memerintah orang-orang Khurasan?” Aku 

menjawab, “Aḍ-Ḍaḥāk bin Muzāḥim.” Dia bertanya, “Apakah dia 

berasal dari Arab atau budak yang diberi hak?” Aku menjawab, “Dari 

budak yang diberi hak.” Dia kemudian berkata seperti sebelumnya. Dia 

selanjutnya bertanya, “Siapa yang memerintah orang-orang al-

Baṣrah?” Aku menjawab, “Al-Ḥasan bin Abī l-Ḥasan.” Dia bertanya, 

“Apakah dia berasal dari Arab atau budak yang diberi hak?” Aku 

menjawab, “Dari budak yang diberi hak,” di mana dia berkata, 

“Celakalah kamu! Siapa yang mengatur penduduk al-Kūfah?” Aku 

menjawab, “Ibrāhīm an-Nakha‘ī.” Dia bertanya, “Apakah dia berasal 

dari Arab atau budak yang diberi hak?” Aku menjawab, “Dari Arab.” 

Setelah itu dia berkata, “Celakalah kamu! Wahai Zuhrī, engkau telah 

menghilangkan kesedihan dariku. Demi Allah, para budak yang diberi 

hak menguasai orang-orang Arab sedemikian rupa sehingga mereka 

berkhotbah kepada mereka dari mimbar, sementara orang-orang Arab 

tetap di bawah mereka!” Aku berkata, “Wahai Amirul Mukminin, itu 

adalah perintah Allah dan agama-Nya. Siapa pun yang memeliharanya, 

dia akan bangkit dalam kehormatan, dan siapa pun yang 

meremehkannya, dia akan jatuh.’” 

Ketika ‘Umar bin ‘Abdu l-‘Azīz menjadi khalifah, Ṭā’us menulis 

untuknya, “Jika Anda ingin tindakan Anda menjadi baik, pekerjakan 

orang-orang saleh,” di mana ‘Umar berkata, “Cukuplah itu sebagai 

nasihat.” 
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Ṭā’us biasa berkata, 135  “Tidak ada yang dikatakan seseorang selain 

diperhitungkan terhadapnya, bahkan rintihannya dalam penyakit.” 

Beliau bersabda, “Tidak sempurna ibadah seorang pemuda hingga ia 

menikah.” 

Dia berkata, 136  “Ketika ‘Īsā bertemu Iblis, si Iblis berkata berkata 

kepadanya, “Tidakkah kamu tahu bahwa tidak ada yang akan 

mengalahkanmu selain apa yang ditakdirkan untukmu?’ ‘Īsā pun 

menjawab, “Ya.” Lantas Iblis berkata, ‘Naiklah ke puncak gunung ini 

dan jatuhkan diri Anda. Lihat apakah Anda akan hidup atau tidak.’ ‘Īsā 

berkata kepadanya, “Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Ta‘ala telah 

berfirman, “Hamba-Ku tidak dapat menguji Aku, karena Aku 

melakukan apa yang Aku kehendaki.”? Sesungguhnya seorang hamba 

tidak menguji Tuhannya, tetapi Allah menguji hambanya.’” (Ṭā’us) 

berkata, “Karena hal itu, Iblis menjadi musuhnya.” Ia biasa 

mengatakan, 137  “Bergaul dengan orang bijak, maka anda akan 

terhubung dengan mereka, meskipun kamu bukan bagian dari mereka.” 

Abū Dāwud aṭ-Ṭayālisī138 meriwayatkan dari Rabī‘ah bin Ṣāliḥ dari 

Ibnu Ṭā’us, dari ayahnya yang berkata, “Barangsiapa tidak disebutkan 

dalam wasiat sebagai pelaksananya, tidak ditimpa cobaan, dan dia yang 

[halaman 119] tidak ditunjuk sebagai Qāḍī untuk memutuskan 

(perselisihan) di antara manusia, tidak mengalami kesusahan cobaan.” 

Imam Aḥmad meriwayatkan dalam Kitāb az-Zuhd139 tentang dia yang 

mengatakan, “Orang mati diadili di kuburan mereka selama tujuh hari, 

dan berharap bahwa untuk hari-hari itu orang miskin dapat diberi 

makan karena mereka.” Dia menyatakan bahwa berikut ini adalah 

 
135 Lihat Ḥilyatu l-Auliyā’ 4/4. 
136 Lihat Tārikh Ṣana‘ā’ 371; Ḥilyatu l-Auliyā’ 4/12; Tahżību l-Kamāl 13/368. 
137 Lihat Ḥilyatu l-Auliyā’ 4/13; Wafayāt l-A‘yān 2/511; Tahżību l-Kamāl 13/368. 
138 Lihat Ḥilyatu l-Auliyā’ 4/13. 
139 Sebenarnya ini bukan berasal dari kitab Zuhd – Imām Aḥmad, tapi berasal dari kitab Ḥilyatu 

l-Auliyā’ 4/11. 
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bentuk doa-doa Ṭā’us: “Ya Tuhan, beri aku iman dan amalan, dan 

berkati aku dengan kekayaan dan anak-anak!” 

Abu Nu‘aim dan yang lainnya meriwayatkan tentang dia dengan 

mengatakan, 140  “Ada seorang pria yang memiliki empat putra. Dia 

jatuh sakit, dan salah satu putranya berkata (kepada yang lain), ‘Kamu 

akan merawatnya, dan tidak memiliki warisan untukmu darinya, atau 

aku akan merawatnya dan tidak memiliki warisan darinya untukku.’  

Mereka menjawab, ‘Jagalah dia dan tidak ada bagian dari warisan 

untukmu darinya.’ Dia kemudian merawatnya sampai dia meninggal, 

dan kemudian tidak mengambil apa pun dari bagian warisannya. Sang 

ayah datang kepadanya dalam mimpi dan berkata kepadanya, ‘Pergi ke 

tempat ini dan itu dan ambil darinya seratus dinar,’ Dia bertanya 

kepadanya dalam tidurnya, ‘Apakah ada berkah di dalamnya?’ ayah 

menjawab, ‘Tidak.’ Ketika pagi tiba, dia menyebutkan mimpi itu 

kepada istrinya, yang berkata, ‘Ambillah, karena dengan berkahnya 

kamu mungkin dapat memberi pakaian dan memberi makan dirimu 

sendiri. Namun dia menolaknya, dan ketika malam tiba, ayahnya datang 

kepadanya (lagi) dalam tidurnya dan berkata kepadanya, ‘Pergi ke 

tempat ini dan itu dan ambil darinya sepuluh dinar,’ di mana dia 

bertanya kepadanya, ‘Apakah ada ada berkah di dalamnya?’ dan sang 

ayah menjawab, ‘Tidak.’ Ketika pagi tiba, dia menyebutkannya kepada 

istrinya, dia berkata kepadanya seperti apa yang ia katakan pertama 

kali. Namun, dia menolak untuk menerimanya. Ayahnya pun datang 

kepadanya pada malam ketiga dan berkata, ‘Pergi ke tempat ini dan itu 

dan ambil satu dinar,’ lalu dia bertanya, ‘Apakah ada berkah di 

dalamnya?’ dan ayahnya menjawab, ‘Ya.’ Karena itu dia pergi dan 

mengambil satu dinar, setelah itu dia pergi ke pasar, di mana dia 

menemukan seorang pria membawa dua ikan. Dia bertanya kepadanya, 

‘Berapa harga mereka?’ dan pria itu menjawab, ‘Satu dinar.’ Dia 

 
140 Lihat Ḥilyatu l-Auliyā’ 4/7; Tahżību l-Kamāl 13/365. 
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mengambil keduanya dengan satu dinar dan membawa mereka ke 

tempat tinggalnya, kemudian dia membelah perut mereka dan 

menemukan di dalamnya dua mutiara, yang belum pernah dilihat 

(sebelumnya) oleh manusia.” 

Selanjutnya dia berkata, “Ketika itu raja tengah mengirim utusan untuk 

mencari mutiara dan membelinya. Tidak ada siapapun yang ditemukan 

kecuali dia, dan karena itu dia menjualnya seharga tiga puluh keledai 

penuh emas. Ketika raja melihatnya, dia berkata, ‘Ini tidak akan bagus 

tanpa mutiara pendamping (saudara perempuannya), oleh karena itu 

carilah pendampingnya, bahkan jika Anda harus membayar dua kali 

lipat harganya.’ Karena itu, utusan tersebut Kembali mendatanginya 

dan bertanya kepadanya, ‘Apakah engkau punya mutiara 

pendampingnya? Kami akan memberi mu (untuk itu) dua kali lipat dari 

apa yang kami (sudah) berikan kepadamu.’ Dia bertanya kepada 

mereka, ‘Apakah Anda (benar-benar) akan melakukan itu?’ dan mereka 

menjawab, ‘Ya.’ Kemudian dia memberikannya kepada mereka dengan 

harga dua kali lipat dari yang pertama mereka ambil. 

Ṭā’us meninggal kurang lebih tujuh puluh tahun, ketika dia sedang 

menunaikan ibadah haji di Mekah, sehari sebelum hari Tarwiyah, dan 

Hisyam bin Abdu l-Mālik, yang merupakan Amirul Mukminin (pada 

saat itu), mengucapkan doa pemakaman atasnya. Ini terjadi pada tahun 

106 H. Dia menunaikan empat puluh haji, dan doa-doanya (kepada 

Tuhan) (selalu) dikabulkan. 

(Hukum) Haram memakan daging merak karena kejelekan dagingnya. 

Tetapi ada yang mengatakan bahwa itu halal karena tidak memakan 

barang dan daging yang najis. Penjualannya sah dengan dua cara, baik 

karena halal memakannya atau karena kesenangan melihat warnanya. 

Dan telah disebutkan dalam pembahasan tengang  الصيد  (aṣ-Ṣaid) 

bahwa Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa tangan orang yang mencuri 
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burung tidak boleh dipotong, karena pada asalnya didasarkan pada 

kebolehannya, tetapi asy-Syāfi‘ī, [halaman 120] Mālik, Aḥmad dan 

lain-lain berbeda darinya dalam hal itu . 

(Peribahasa) Mereka berkata, “Lebih sombong daripada merak.”141 

Al-Jauharī menyatakan bahwa peribahasa, “Lebih sial daripada 

Ṭuwais,” mengacu pada banci yang dulu tinggal di al-Madīnah. Dia 

berkata, “Hai penduduk Madinah, nantikan kedatangan Dajjal saat aku 

masih hidup di antara kamu, karena ketika aku mati, kamu akan aman, 

karena aku dilahirkan pada malam di mana Nabi SAW wafat, disapih 

pada hari yang sama ketika Abu Bakar meninggal, mencapai usia 

pubertas pada hari ‘Umar dibunuh, menikah pada hari ‘Uṡmān dibunuh, 

dan memiliki seorang putra yang lahir untukku pada hari ‘Alī dibunuh.” 

Nama Ṭuwais adalah Ṭā’wus, tetapi ketika ia menjadi banci, diubah 

menjadi Ṭuwais. Dia juga disebut ‘Abdu n-Na‘īm. Dia berkata tentang 

dirinya sendiri: 

 أنا طاووس الجحيم   إنني عبد النعيم 

 شي على ظهر الحطيم    وأنا أشأم من يم

 ثم قاف حشو ميم    أنا حاء ثم الم 

“Aku, sesungguhnya, ‘Abdu n-Na‘īm, 

Aku adalah merak neraka, 

Aku yang paling tidak beruntung dari mereka 

Yang berjalan di muka bumi, 

Aku hā’, kemudian lām 

 

141 Lihat Al-Maidānī 1/327; Ḥamzah 1/213; Az-Zamakhsyarī 1/151; Ṡamāru l-Qulūb 2/696. 
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Kemudian qāf, dan kemudian isian mīm.” 

Maksudnya dengan isian م (mīm), karena ketika seseorang mengatakan 

mīm, mengintervensi dua mīm. Yang dimaksud dengan itu adalah   حلقى 

(ḥalaqī - seseorang yang terpotong alat kelaminnya). Dan yang 

dimaksud dengan الحطيم  (al-ḥaṭīm) adalah bumi. Maka seolah-olah ia 

berkata, “Aku adalah orang yang paling dibenci.” 

 Burung :(aṭ-Ṭā’ir) الطائر

Bentuk kata tunggalnya adalah الطيور (aṭ-Ṭuyūr), bentuk kata feminine 

atau betinanya yaitu الطائره  (ṭā’irah), yang mana bentuk kata ini jarang 

digunakan. Bentuk kata jamaknya yaitu الطير (aṭ-Ṭayr), اطيار (aṭyār),  

dan طيور (ṭuyūr). الطيران (Aṭ-ṭayarān) adalah gerakan hewan yang 

memiliki dua sayap di udara dengan menggunakan dua sayapnya 

tersebut. 

Allah Ta‘ālā berfirman, “Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada 

di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, 

melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu.”142 

Artinya, dalam bentuk, sarana rezeki, kehidupan, kematian, 

kebangkitan, penghakiman, dan pembalasan satu sama lain, seperti 

yang telah disebutkan.Jika Dia melakukan itu sehubungan dengan 

binatang, kita lebih cocok untuk itu, karena kita diberkahi dengan akal. 

Mengenai kata-kata-Nya, “dengan kedua sayapnya”, kata-kata itu 

digunakan untuk menegaskan arti (asli) dan untuk menghindari arti 

metaforis kata yang sering digunakan, karena ṭā’ir (pertanda) 

digunakan untuk apa yang tidak menguntungkan dan menguntungkan.  

Az-Zamakhsyarī 143  mengatakan bahwa pentingnya ayat ini adalah 

untuk menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah, kehalusan ilmu-Nya, 

 
142 Lihat Al-Qur’an surat Al-An’ām ayat 38. 
143 Lihat Al-Kasysyāf 2/17. 
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luasnya kedaulatan-Nya, dan pengaturan-Nya dalam mengatur 

makhluk-makhluk yang berbeda jenisnya serta banyak jenisnya, dan 

bahwa Dia adalah pelindung apa yang menjadi milik mereka dan apa 

yang melawan mereka, dan pembela mereka dalam kondisi apapun, 

tidak khawatir tentang apapun. 

Aḥmad144 meriwayatkan dari Anas dengan sanadnya yang shahih dari 

Nabi SAW yang bersabda, “Burung surga itu seperti unta Bactrian dan 

makan di atas pepohonan surga.” 

Abū Bakar bertanya kepadanya, “Ya Rasulullah apakah burung ini 

halus (rasanya)?” dan Rasulullah pun menjawab, “Ya, tetapi 

pemakannya lebih halus daripada burung itu.” Beliau mengatakan itu 

tiga kali dan menambahkan, “Dan aku berharap engkau akan menjadi 

salah satu dari mereka yang akan memakannya.” At-Tirmiżī145 telah 

meriwayatkannya dengan kata-kata yang hampir mirip dan 

menambahkan bahwa itu adalah hadits ḥasan.  

Al-Bazzār meriwayatkan dari Ibnu Mas‘ūd bahwasanya Nabi SAW 

telah bersabda, “Engkau akan melihat burung-burung di surga dan 

menginginkan mereka (untuk santapan), di mana mereka akan siap 

dipanggang di hadapanmu.” Dan disebutkan di dalam Afrād karya 

Imam Muslim 146  dari Abū Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, 

“Orang dengan hati seperti burung akan masuk surga.” 

An-Nawawī menyatakan bahwa beberapa orang berpendapat jika itu 

berarti hati seperti burung [halaman 121] dalam kelembutan dan 

kelemahannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, yaitu, 

 
144 Lihat Musnad Imām Aḥmad 3/221. 
145 Lihat At-Tirmiżī (2542). 
146 Lihat Shahih Muslim (2840) dan Musnad Aḥmad 2/331. 
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“Orang-orang al-Yaman adalah yang paling lembut dan paling lemah 

hatinya.”  

Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud hati seperti 

hati burung yang ketakutan, adalah karena burung di antara binatang 

paling takut dan panik, sebagaimana Allah berfirman, “Sesungguhnya 

yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-nya, hanyalah 

ulama,”147 yang dimaksudkan adalah, “Suatu kaum yang ditaklukkan 

oleh rasa takut,” sebagaimana diceritakan oleh sebagian golongan 

zaman dahulu tentang ketakutan mereka yang berlebihan.  

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud disini adalah, “mereka 

yang percaya (kepada Tuhan),” dan ada yang mengatakan bahwa aṭ-

ṭā’ir disini berarti apa yang diambil dari pertanda yang mencurigakan 

atau tidak menguntungkan, arti aslinya adalah segala sesuatu yang 

memiliki sayap. 

Orang-orang Arab biasa mengatakan طائرك ال  هللا   Ṭā’irullāh lā) طائر 

Ṭā’irukka - apa yang Allah tetapkan dan lakukan, bukan apa yang kamu 

lakukan), dengan ḍammah dalam pengertian ini. Ada (juga) makna doa-

doa di dalamnya.  

Ṭāir al-Insān berarti perbuatan seorang laki-laki, yang dipakainya 

seperti kalung. Ada yang mengatakan bahwa itu berarti sarana rezeki 

seorang pria. Aṭ-ṭā‘ir juga berarti (bagian dari) keberuntungan dalam 

kebaikan atau kejahatan, seperti dalam firman Allah, “Dan setiap 

manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana 

tetapnya kalung pada lehernya,” 148  Di mana ada yang mengatakan 

bahwa ṭa’ir dalam ayat tersebut berarti keberuntungannya.  

 
147 Lihat Al-Qur’an surat Fāṭir ayat 28. 
148 Lihat Al-Qur’an surat Al-Isrā’ ayat 13. 
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Para ahli tafsir menyatakan bahwa artinya, “Apa yang dilakukan 

seseorang yang baik atau yang jahat, kami telah mengikatkan di 

lehernya,” sehingga setiap orang memiliki bagian dari keberuntungan 

dalam kebaikan atau kejahatan, yang telah ditetapkan Allah dan yang 

diikat ke lehernya.  

Keberuntungan dalam kebaikan atau keburukan adalah ṭā‘ir, karena 

perkataan orang-orang Arab,  جرى له الطئر بكذا من الشر  (jarā lahu ṭ-ṭā’iru 

bi każā mina sy-syirri - keberuntungan yang dibawa kepadanya dari 

peristiwa jahat seperti itu), melalui ramalan. Disebutkan dalam Sunan 

Abū Dāwud149 dan buku-buku lain, dari Abū Razīn, yang mengatakan, 

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Mimpi ada di sayap burung sementara 

mereka tidak ditafsirkan. Jika ditafsirkan, mereka menjadi kenyataan 

(turun).’ Dia berkata juga, ‘Jangan sampaikan kepada siapa pun kecuali 

orang yang Anda sayangi atau orang yang memiliki penilaian (baik).’” 

(Informasi) Ibnu Basykuwāl meriwayatkan, atas sanadnya Aḥmad bin 

al-‘Aṭṭār, dari ayahnya, yang berkata, “Kami memiliki seorang 

tetangga, yang dijadikan tawanan dan tetap dalam penjara selama dua 

puluh tahun. Dia telah putus asa untuk berkesempatan melihat 

keluarganya lagi. Dia menceritakan, ‘Ketika suatu malam aku 

memikirkan anak-anak yang aku tinggalkan dan menangis, aku melihat 

seekor burung hinggap di dinding penjara mengucapkan doa. Dia 

berkata, ‘Aku mempelajarinya dari burung itu dan kemudian berdoa 

kepada Allah dengan doa itu selama tiga malam berturut-turut lantas 

tidur. Ketika bangun, aku menemukan diriku di negaraku di atas atap 

rumahku. Kemudian aku turun ke keluargaku, maka merekapun senang 

(melihatku), setelah sebelumnya takut saat melihatku karena keadaan 

dan penampilanku berubah. Kemudian aku pergi haji tahun itu, dan 

ketika aku sedang thawaf dan mengucapkan doa ini, seorang lelaki tua 

 
149 Lihat Abū Dāwud (5020); At-Tirmiżī (2278); dan Ibnu Mājah (3914). 
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memukul tangannya di atas tanganku dan bertanya kepadaku, “Dari 

mana Engkau mendapatkan doa ini? Ini adalah doa yang diucapkan oleh 

seekor burung tertentu yang hidup di udara di negara Yunani (Ar-Rūm). 

Aku kemudian memberi tahu dia tentang ceritaku dan apa yang terjadi 

padaku ketika aku menjadi tawanan di negara Yunani, dan bahwa aku 

telah belajar doa dari burung itu. Dia berkata, “Kamu telah mengatakan 

yang sebenarnya.” Aku kemudian bertanya kepada lelaki tua itu tentang 

namanya dan dia menjawab, “Aku Al-Khidr.” 

Berikut doanya; “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, Duhai yang tidak 

dapat dilihat oleh mata, yang tidak dapat dipahami oleh pikiran, yang 

tidak dapat dijelaskan oleh penggambaran, yang tidak berubah oleh 

peristiwa dan waktu, yang mengetahui berat gunung dan ukuran lautan 

dan jumlah tetes hujan dan jumlah daun pepohonan dan jumlah hal-

hal yang disembunyikan oleh malam dalam kegelapan dan diterangi 

oleh siang, langit tertinggi pun tak mampu bersembunyi darinya, 

demikian halnya dengan bumi terendah. Tidak ada gunung melainkan 

Engkau mengetahui apa yang ada di lerengnya yang terjal dan di 

datarannya, atau lautan melainkan Engkau mengetahui apa yang ada 

di dasarnya dan di pantainya!  

Ya Allah, aku mohon kepada-Mu untuk menjadikan amalan terbaikku 

[halaman 122] sebagai amalan yang terakhir dan hari-hari terbaikku 

sebagai hari di mana aku akan bertemu dengan-Mu! Sesungguhnya 

engkau Maha berkehendak atas segala sesuatu. 

Ya Allah, perlakukan dia dengan permusuhan orang yang 

memperlakukan aku dengan permusuhan, perlakukan dia dengan keras 

orang yang memperlakukan aku dengan keras, hancurkan dia yang 

mencari kehancuranku, hukum dia yang menginginkan kejahatan 

untukku, padamkan api orang yang menyalakan apinya untukku.  

cukupkanlah bagiku melawan kecemasan dia yang telah membawa 
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kecemasan padaku, bawa aku di bawah baju besi pelindung-Mu, dan 

lindungi aku di balik layar penjagaan-Mu!  

Wahai Engkau yang cukup bagiku atas segala sesuatu, cukupkanlah 

bagiku apa yang penting di dunia dan di akhirat, dan terimalah kata-

kata dan tindakanku sebagai benar. Wahai yang penyayang dan baik 

hati, singkirkan dariku setiap kesulitan, dan jangan bebani aku dengan 

apa yang tidak dapat aku tanggung! Engkau benar-benar Tuhanku! 

Wahai yang jernih bukti keberadaannya. Wahai yang kuat 

dukungannya. Wahai Engkau yang rahmat-Nya dapat ditemukan di 

semua tempat, juga di tempat ini. Wahai Engkau yang kehadirannya 

melingkupi setiap tempat, lindungi aku dengan mata-Mu yang tidak 

tidur, cukupkanlah bagiku dalam perlindungan-Mu yang tak seorang 

pun dapat berusaha untuk mencapainya. Sesungguhnya hatiku yakin 

dengan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan bahwa 

aku tidak akan binasa selama Engkau bersamaku! Duhai harapanku, 

kasihanilah aku dengan kekuatan-Mu yang tinggi! Duhai yang agung 

yang di dalamnya harapan berpusat pada segala sesuatu yang agung. 

Duhai Maha Mengetahui, Duhai Yang Maha Pemaaf! Engkau tahu 

kebutuhanku dan memiliki kuasa untuk membebaskanku, dan atas-Mu 

segala kemudahan. Dukung saya dengan memberikannya! Wahai Yang 

Maha Pemurah dari Yang Maha Pemurah, Wahai Yang Maha Luas 

dari yang Luas, Wahai Yang Tercepat Dari Mereka Yang 

Memperhitungkan, Ya Tuhan Semesta Alam, kasihanilah aku dan 

semua pendosa dari umat Muhammad SAW! Engkau perkasa di atas 

segalanya!  

Ya Tuhan, jawablah doa kami sebagaimana Engkau menjawab doa 

orang-orang yang berdoa (sebelumnya), dengan rahmat-Mu! Berilah 

kami segera kelegaan dari-Mu, dengan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, 

dan kedudukan-Mu yang agung di bagian tertinggi surga-Mu! Duhai 
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Yang Maha penyayang dari segala penyayang, Engkau berkuasa untuk 

melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dan shalawat atas junjungan 

kita Sayyidinā Muhammad, nabi terakhir, dan atas umatnya dan para 

sahabatnya semua!’” 

Aṭ-Ṭabarānī telah meriwayatkan bagian dari doa ini, dengan sanad 

shahih dari Anas, (yang mengatakan) bahwa Nabi SAW kebetulan 

melewati seorang Arab Baduwi ketika dia sedang berdoa dalam 

shalatnya dengan berkata, “Wahai Engkau, yang tidak dapat dilihat oleh 

mata, yang tidak dapat dipahami oleh pikiran, yang tidak dapat 

dijelaskan oleh penggambaran, yang tidak dapat diubah oleh peristiwa, 

yang tidak takut akan perubahan, yang mengetahui berat gunung dan 

luasnya lautan, jumlah tetes hujan dan jumlah daun pepohonan dan 

jumlah hal yang disembunyikan malam dalam kegelapannya dan 

disinari oleh siang, yang darinya langit tertinggi atau bumi terendah 

tidak menyembunyikan apa pun. Juga tidak ada laut kecuali Engkau 

mengetahui apa yang ada di dasarnya, atau gunung tetapi Engkau 

mengetahui apa yang ada di lerengnya yang terjal! Tetapkan hal yang 

terbaik dalam hidupku untuk menjadi hal yang dan yang terbaik dari 

hari-hariku menjadi hari terakhir di mana aku akan bertemu dengan-

Mu!”  

Rasulullah kemudian menugaskan seorang pria untuk melihat orang 

Baduwi Arab itu dan mengatakan kepadanya, “Ketika ia menyelesaikan 

shalatnya, temui aku bersama dengannya.” 

Selepas sholat pria itu membawanya kepada Nabi. Dahulu Rasulullah 

telah dihadiahi sepotong emas dari salah satu tambang. Jadi, ketika 

orang Arab Baduwi itu datang kepadanya, beliau memberinya kepingan 

emas itu dan bertanya, “Kamu berasal dari suku apa, wahai Badui?” dan 

dia menjawab, “Dari Bani ‘Āmir bin Ṣa‘ṣa‘ah.” Nabi kemudian 

bertanya kepadanya, “Tahukah kamu mengapa aku memberimu 
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sekeping emas ini sebagai hadiah?” dan dia menjawab, “Karena 

hubungan kekerabatan antara kami dan Engkau, wahai Rasul Allah.” 

[halaman 123] Nabi berkata, “Sungguh, ada hak untuk bersaudara, 

tetapi aku memberimu emas, karena puji-pujianmu yang indah kepada 

Allah, Yang Maha Perkasa dan Maha Agung. 

 (aṭ-Ṭabṭāb)  الطبطاب

Seekor burung tertentu dengan telinga besar.150 

 (‘aṭ-Ṭabbū) الطبوع

Anjing kampung atau القمقامة (al-qamqāmah), yang mana akan 

dijelaskan pada bab huruf qāf. 

 (aṭ-Ṭaṡraj) الطثرج

Semut, begitu kata al-Jauharī. Tapi menurut yang lain, semut muda. 

 (aṭ-Ṭuḥan)  الطحن

Binatang kecil yang merayap, demikian menurut al-Jauharī dan yang 

lainnya. 

 (aṭ-Ṭarsūḥ) الطرسوح

Ikan laut tertentu, yang jika dimakan terus-menerus, menyebabkan 

penglihatan kabur. 

 (Ṭargalūdas)  طرغلودس

Seekor burung tertentu yang dikenal masyarakat Spanyol (Andalusia), 

yang menyebutnya dengan aḍ-ḍurais. Ar-Rāzī151 mengatakan dalam 

 
150 Lihat Al-Qāmus wa t-Tāj  (طبب). 
151 Lihat Al-Mufradāt 3/102. 
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Kitāb al-Kāfī bahwa itu adalah jenis burung pipit kecil tertentu, lebih 

kecil dari semua jenis lainnya. Warnanya campuran abu-abu, merah, 

dan kuning, dan di setiap sayapnya ada bulu warna emas. Paruhnya 

tipis, dan ekornya memiliki bintik-bintik putih yang tersebar di atasnya. 

Ia memiliki kebiasaan bersiul terus-menerus, dan burung terbaik dari 

jenisnya adalah yang gemuk. 

(Hukum) Hukumnya adalah halal, karena memiliki khasiat obat yang 

luar biasa untuk melarutkan batu dalam kandung kemih dan mencegah 

pembentukannya. 

 (aṭ-Ṭirf) الطرف

Seekor kuda yang dibesarkan dengan baik atau murah hati. Menurut 

Abū Zaid, julukan itu hanya ditujukan untuk jantan. 

 (aṭ-Ṭagāmah) الطغامة dan (aṭ-Ṭagām)  الطغام

Jenis burung dan binatang buas yang lebih rendah atau lebih jahat. 

Kedua kata tersebut juga berlaku untuk orang yang rendah atau tercela. 

Baik bentuk tunggal maupun jamak adalah sama, demikian kata Ibnu 

Sīdah.152 

 (aṭ-Ṭifl) الطفل

Yang muda dari semua jenis hewan liar, dan yang muda dari jenis 

manusia. Bentuk jamaknya adalah اطفال (aṭfāl), tetapi kadang-kadang 

kata الطفل (aṭ-ṭifl) juga digunakan untuk bentuk tunggal maupun 

jamaknya, seperti pada kata الجنب (al-junub). Allah Ta’ālā berfirman, 

“Atau kepada anak-anak (aṭ-ṭifl) yang belum mengerti aurat wanita.”153  

 
152 Lihat Al-Lisān (طغم) 4/2677. 
153 Lihat Al-Qur’an surat An-Nūr ayat 31. 
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 adalah kijang betina yang membawa anak-anaknya (Al-Muṭfil) المطفل 

yang baru lahir. Ini juga diterapkan pada unta betina. Bentuk jamaknya 

adalah المطافيل (al-maṭāfīl). Abū Żu’aib berkata:154 

 جنى النحل في ألبان عوذ مطافل   إن حديثا منك لو تبذلينه و

 تشاب بماء مثل ماء المفاصل  مطافيل أبكار حديث نتاجها 

“Dan sesungguhnya perkataan darimu, jika kamu akan 

menganugerahkannya,  

(seperti) mengumpulkan madu lebah dalam susu unta yang baru saja 

melahirkan (maṭāfil) 

yang telah melahirkan hanya sekali, yang kelahirannya baru-baru ini,  

susu tersebut dicampur dengan air seperti air tempat perpisahan 

gunung dengan bidang pasir.”  

Betapa indahnya baris-baris penyair lain:155 

“Sungguh mengherankan, dia yang aku besarkan sebagai seorang 

anak, 

Dan kuberi makan dengan ujung jariku, 

Dia yang dulu aku ajar memanah setiap hari, 

Tatkala lengannya menjadi mahir, justru menembak saya! 

Dia yang kuajarkan prinsip-prinsip kebebasan di setiap kesempatan, 

Tatkala kumisnya tumbuh, justru memperlakukanku dengan tidak baik! 

Dan seberapa sering aku mengajarinya menulis puisi, 

 
154 Lihat Dīwān Al-Hużaliyyīn 1/140-141. 
155 Lihat Al-Maidānī 2/200. 
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Tapi saat dia mampu membuat sendiri, dia menyindirku!” 

 (Żū ṭ-Ṭufyatain)  ذو الطفيتين

Jenis ular tertentu yang ganas, aṭ-ṭufyah yang aslinya berarti daun 

Theban atau palem fajar (al-muql). Bentuk jamaknya adalah ṭufā. Dua 

garis di punggung ular ini disamakan dengan dua helai daun palem 

ini.156 

 Az-Zamakhsyarī menyatakan bahwa dalam Kitāb al-‘Ain,157 الطفية (aṭ-

ṭufyah) digambarkan sebagai ular ganas lunak tertentu, dan mengatakan 

baris-baris syair berikut: 

 كما تذل الطفى من رقية الراقي   وهم يذلونها من بعد عزتها 

“Mereka mempermalukannya setelah menghormatinya, 

Apakah dengan cara yang sama aṭ-ṭufā menjadi rendah hati karena 

pesona seorang pemikat.” 

Ibnu Sīdah juga menjelaskan hal yang sama. 

Diriwayatkan dalam dua shahih dan kitab-kitab lainnya, dari hadits 

Ibnu ‘Umar dan ‘Āisyah, bahwa Nabi bersabda, “Bunuhlah ular 

Ṭufyatain, dan al-abtar. Karena keduanya menyebabkan wanita hamil 

keguguran dan merusak penglihatan.” 

Syaikh al-Islām an-Nawawī menyatakan bahwa ulama mengatakan 

kalau aṭ-ṭufyatān adalah dua garis putih di bagian belakang [halaman 

124] ular. Dan al-abtar itu artinya berekor pendek. An-Naḍr bin 

Syumail mengatakan bahwa itu adalah spesies ular tertentu berwarna 

 
156 Lihat An-Nihāyah 3/130. 
157 Lihat Al-‘Ain 7/457. 
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biru, dengan ekornya pendek (dipotong), yang tidak dapat dilihat oleh 

wanita hamil tanpa menggugurkan kandungannya.  

Muslim menceritakan dalam riwayat haditsnya tentang Zuhri yang 

mengatakan, “Kami berpendapat bahwa itu karena racunnya.” 

Mengenai sabda Nabi, “Mereka merusak penglihatan,” ada dua 

penjelasan, yang benar adalah mereka tiba-tiba menghilangkan 

penglihatan. dan memadamkan cahayanya saat pandangan mereka 

langsung jatuh pada mata manusia, karena suatu sifat khusus yang telah 

ditanamkan Allah pada pandangan mereka. Hal ini ditegaskan oleh apa 

yang diberikan dalam riwayat Muslim, yaitu, “Mereka merampas 

penglihatan ( يخطفان البصر). Penjelasan lainnya adalah mereka mencoba 

mematuk dan menggigit mata.  

Para ulama mengatakan bahwa ada spesies ular yang disebut an-nāẓīr. 

Jika penglihatannya jatuh ke mata manusia, dia langsung mati. Abū l –

‘Abbās al-Qurṭūbī berkata, “Jelas bahwa kedua jenis ular ini memiliki 

khasiat yang memiliki efek itu.” Dan ini sama sekali tidak mustahil, 

Abū l-Faraj bin Al-Jauzī menyatakan dalam bukunya Kasyf al-Musykil  

sebagaimana disebutkan dalam aṣ-Ṣaḥiḥain bahwa di ‘Irāq ada 

beberapa spesies ular yang membunuh orang yang melihat mereka 

meski hanya dengan melihatnya, dan yang lain lewat jalannya saja 

sudah cukup untuk membunuh. 

  (aṭ-Ṭilḥ)   الطلح

Dengan menggunakan harakat kasrah: Kutu 

Ka‘ab bin Zuhair berkata: 

 طلح بضاحية المتنين مهزول   وجلدها من أطوم ال يؤيسه 

“Dan kulitnya seperti kura-kura, 
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Di mana bahkan kutu (aṭ-Ṭilḥ) yang kurus kering di bagian sisinya yang 

terbuka tidak dapat berpijak.” 

Artinya, bahkan kutu tidak bisa menginjak kulitnya, karena licinnya. 

Demikian dikatakan dalam Nihāyah al-Garīb.158 

  (’Aṭ-Ṭilā)  الطالء

Dengan meng-kasrah-kan huruf ṭa’. Yang muda dari golongan hewan 

berkuku terbelah. Bentuk jamaknya adalah اطالء  (aṭlā’).  

(Peribahasa) “Bagaimana kabar aṭ-Ṭalā’ dan ibunya?”159 diterapkan 

pada orang yang kecemasannya telah berlalu dan yang penuh dengan 

kata-kata manis. 

  (Aṭ-Ṭalī)  الطلى

Dengan menggunakan harakat fatḥah. 

Anak domba kecil. Dinamai demikian (yuṭlā) karena kedua kakinya 

diikat dengan tali ke pasak.  Bentuk jamaknya adalah الطليان  (ṭilyān) 

seperti kata رغيف  (ragīf) dan kata رغفان  (rigfān).160 

  (Aṭ-Ṭamrūq)  الطمروق

Dengan men-fatḥah-kan huruf ṭa’: Kelelawar 

 (al-aṭlas)  االطلس dan juga ,(aṭ-Ṭimlāl)  الطمالل ,(Aṭ-Ṭiml) الطمل

 
158 Lihat Nihāyah 3/131. 
159 Lihat Al-Maidānī 2/164; Al-‘Askarī 2/160. 
160 Lihat Aṣ-Ṣiḥāḥ (طال) 6/2414. 
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Serigala, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya (pada bab huruf 

żāl). 

 (Aṭ-Ṭūbālah)  الطوبالة

Seekor domba betina. Demikian kata Ibnu Sīdah.  

 (Aṭ-Ṭuwwal)  الطول

Dengan men-ḍammah-kan huruf ṭa’ dan men-tasydīd-kan huruf wāwū: 

Jenis burung tertentu. Demikian kata Ibnu Sīdah.  

 (Aṭ-Ṭūṭī)  الطوطي

Al-Gazzālī mengatakan pada awal bab kedua dari kitab الكسب   حكم 

(Ḥukm al-Kasb) bahwa ini adalah burung beo.  

  (Aṭ-Ṭair)  الطير

Bentuk jamak dari طائر (ṭā’ir) seperti kata صاحب  (ṣāḥib) dan  صحب  

(ṣaḥb). Bentuk jamak dari الطير  (Aṭ-Ṭair) adalah طيور  (ṭuyūr) dan juga 

  فروخ  dengan bentuk jamaknya (farkh)  فرخ seperti kata ,(aṭyār)  اطيار

(furūkh) dan افراخ (afrākh). Quṭrub mengatakan bahwa الطير  (Aṭ-Ṭair) 

juga digunakan sebagai bentuk kata tunggal.161 

Allah berfirman kepada Sahabat-Nya Ibrahim as., “(Kalau demikian) 

ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu.”162 

Ibnu ‘Abbās mengatakan bahwa ia mengambil burung merak, burung 

nasar, burung gagak, dan ayam. Ada yang mengatakan bahwa dia 

mengambil seekor merpati, seekor burung gagak, seekor ayam jantan, 

dan seekor bebek.  

 
161 Lihat aṣ-Ṣiḥāḥ (طير) 2/727. 
162 Lihat Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 260. 
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Mujahid, ‘Aṭā’, (dan Ibnu Juraij) mengatakan bahwa dia mengambil 

seekor merak, seekor ayam jantan, seekor merpati, dan seekor burung 

gagak. Ada juga yang mengatakan bahwa burung-burung itu adalah 

bebek hijau, gagak hitam, merpati putih, dan ayam merah. 

Dikatakan: Faedahnya terkumpul ke dalam empat jenis. Karakter 

alaminya ada empat. Salah satu karakter dari burung ini adalah cukup 

mendominasi. Tuhan kemudian memerintahkan [halaman 125] mereka 

semua untuk dibunuh, dan daging, darah, serta bulu mereka dicampur 

menjadi satu. Kemudian Ibrahim memanggil mereka setelah 

memisahkan beberapa bagian mereka dan meletakkannya di puncak 

gunung. Tetapi ada yang mengatakan bahwa dia menyimpan kepala itu 

pada dirinya sendiri. Semua bagian itu kemudian berkumpul, berusaha 

untuk menyatukan kepala mereka yang benar. Dan sesungguhnya Allah 

menghidupkan mereka kembali seperti yang Dia kehendaki dengan 

kekuatan-Nya. 

Dan sesungguhnya, ada petunjuk (di dalamnya) tentang fakta bahwa 

kebangkitan jiwa dengan kehidupan abadi adalah untuk tujuan 

membuang (sifat-sifat) dengan benar, dengan mematikan nafsu dan 

keangkuhan yang merupakan ciri-ciri burung merak, kegigihan atau 

kemampuan menyerang yang biasa dimiliki ayam jantan, kekejaman 

dan keputusasaan yang digambarkan sebagai ciri khas burung gagak, 

dan keangkuhan serta kecepatan dalam bercinta yang digambarkan 

sebagai anugerah bagi merpati.  

Tuhan secara khusus memilih burung, karena mereka paling mirip 

dengan manusia dan memiliki kumpulan kualitas binatang-binatang di 

dalamnya. Dia mengumpulkan dua (burung) yang dagingnya halal 

untuk dimakan dan dua yang berlawanan, dua yang dibenci, yaitu 

merak dan ayam jantan, dan yang jenis kelaminnya hanya dapat 
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ditentukan oleh orang yang terlatih, yaitu, merpati dan yang sulit jenis 

kelaminnya, yaitu burung gagak. 

Burung yang mengunjungi gunung tertentu di Mesir bagian atas setiap 

tahun disebut Būqīr, yang telah dijelaskan di bawah huruf ba’. 

(Dua informasi yang berguna). Pertama - Asy-Syāfi‘ī menceritakan, 

dari Sufyān bin ‘Uyainah, dari Abdullāh bin Abī Yazīd, dari Sibā‘ bin 

Ṡābit dari Ummu Kurz, yang berkata,163 “Aku pergi kepada Nabi SAW 

dan mendengarnya berkata, ‘Tinggalkan burung (untuk beristirahat) di 

sarangnya (على مكناتها – ‘alā makinātihā).’” Namun dalam versi lain kata 

yang digunakan adalah وكناتها - kunātihā. Ini adalah bagian dari hadits 

yang diriwayatkan oleh Aḥmad, penulis as-Sunan, al-Ḥākim, dan Ibnu 

Ḥibbān.  

Dia (Aḥmad) mengatakan bahwa Sufyan menoleh ke asy-Syāfi‘ī dan 

bertanya (dia), “Ya Abū ‘Abdullāh, apa artinya ini?” Asy-Syāfi‘ī 

menjawab, “Ilmu orang-orang Arab dulu terdiri dari ramalan dengan 

menggunakan (penerbangan) burung. Jika ada di antara mereka yang 

ingin melakukan perjalanan dan keluar dari rumahnya dan kebetulan 

melewati seekor burung di sarangnya, ia biasa membuatnya terbang. 

Jika arahnya ke kanan, dia melanjutkan keperluannya, tetapi jika dia 

pergi ke sisi kiri, dia kembali. Karena itu Nabi SAW bersabda, 

‘Tinggalkan burung-burung (untuk beristirahat) di sarangnya.’”  

Setelah itu Ibnu ‘Uyainah ditanya tentang makna hadis ini, dan ia biasa 

menjelaskannya dengan cara yang sama seperti Asy-Syāfi‘ī. Aḥmad bin 

Muhājir berkata, “Saya bertanya kepada al-Aṣma‘ī tentang penjelasan 

hadis ini, dan dia menjawab dengan cara yang sama seperti Asy-

Syāfi‘ī.” Dia berkata (juga), “Saya bertanya kepada Wikai‘ā, dan dia 

 
163 Lihat Musnad Aḥmad 6/381; Abū Dāwud 2835; Mustadrak al-Ḥākim 4/237; Ibnu 

Ḥibbān 6126; An-Nihāyah 4/350. 
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menjawab, ‘Menurut pendapat kami, ini mengacu pada perburuan di 

malam hari.’ Aku kemudian menyebutkan kepadanya pernyataan Asy- 

Syāfi‘ī, di mana dia menyetujuinya dan berkata , ‘Aku tidak berpikir 

(sebelumnya) bahwa itu berlaku untuk apa pun selain berburu di malam 

hari.’” 

Al-Baihaqī meriwayatkan dalam Sunan-nya bahwa seorang pria yang 

bertanya kepada Yūnus bin ‘Abdu l-A‘lā tentang artinya, dia menjawab, 

“Tuhan menyukai kebenaran. Asy-Syāfi‘ī telah mengatakan ini dan itu 

dalam penjelasannya,” dia menyebutkan apa yang telah diceritakan (di 

atas). Dia (lebih lanjut) berkata, “Asy-Syāfi‘ī adalah satu-satunya (nasīj 

waḥdihi) dalam hal makna ini.” 

Informasi yang lain) Dan الطيرة (aṭ-ṭiyarah) dengan men-kasrah-kan 

huruf ṭa’ dan men-fatḥah-kan huruf ya’ adalah pertanda keburukan dari 

apapun. Allah telah berfirman, “Dan jika mereka ditimpa kesusahan, 

mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. 

[halaman 126]  Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan 

Allah.”164 Artinya, pertanda buruk mereka datang dari Allah Ta‘ala, dan 

Dialah yang menentukannya bagi mereka. 

Seseorang berkata, “ طيرة  taṭayyara ṭiyarah- pertanda buruk – تطير 

diramalkan,” dan “ تخير خيرة   - takhayyara khiyarah - yang baik (dipilih) 

satu atau sesuatu dipilih.” Tidak ada kata lain yang diturunkan dengan 

cara yang sama dari akarnya. 

Ramalan pertanda buruk digunakan untuk mencegah orang-orang Arab 

dari melaksanakan tujuan mereka, tetapi hukum agama sekarang telah 

mengesampingkan hal ini dengan sabda Nabi SAW, “Tidak ada 

ramalan pertanda buruk, dan lebih baik dari itu adalah al-fa’l.” Nabi 

SAW ditanya, “Apa itu fa’l!” dan Nabi SAW menjawab, “Itu adalah 

 
164 Lihat Al-Qur’an surat al-A‘rāf ayat 131. 
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perkataan yang baik yang boleh didengar oleh siapa pun di antara 

kamu.” Dalam versi lain dikatakan bahwa beliau berkata, “Saya suka 

fa’l dan saya suka fa’l yang baik.” 

 Orang-orang Arab biasa memberi pertanda baik dan buruk dengan 

mengendarai kijang dan burung. Jika mereka pergi ke arah kanan, 

mereka menganggapnya sebagai keberuntungan dan melanjutkan 

perjalanan serta urusan mereka, tetapi jika mereka pergi ke arah kiri, 

mereka biasanya berbalik kembali.  

Dalam hadits lain dikatakan bahwa ramalan dengan pertanda, yaitu 

kepercayaan pada kekuatan mereka untuk menguntungkan atau 

melukai (siapa pun) adalah syirik. Kata ṭiyarah berasal dari ṭayr 

(burung), karena kepercayaan orang-orang Arab akan cepatnya 

musibah yang menimpa mereka seperti kecepatan burung dalam 

terbang. 

Adapun kata al-fa’al, dapat digunakan dengan atau tanpa hamzah, dan 

Nabi telah menjelaskannya dengan arti, “kata yang baik.” Hal ini 

umumnya diterapkan pada hal yang menyenangkan, tetapi kadang-

kadang juga dapat diterapkan pada hal yang jahat. Sementara kata aṭ-

ṭiyarah selalu digunakan dalam arti yang buruk.  

Para ulama mengatakan bahwa (sabda Nabi), “Aku menyukai fa’al” 

berarti bahwa jika seseorang berharap nikmat Allah, ia berada di jalan 

yang benar, tetapi jika ia putus asa untuk mendapatkan kebaikan apapun 

dari Allah, dia pasti berada di jalur yang buruk. Sedangkan dalam kasus 

ṭiyarah, terdapat pikiran buruk, dan ada harapan akan terjadinya 

kemalangan.  
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Dikisahkan dalam sebuah hadits165 bahwa Nabi pernah ditanya, “Wahai 

Rasulullah, tidak seorang pun dari kami yang aman dari ramalan buruk 

(ṭiyarah), iri hati, dan kecurigaan. Apa yang harus kita lakukan?” Beliau 

melanjutkan, “Jika engkau melihat ramalan buruk lanjutkan 

perjalananmu, jika engkau iri jangan mengingini, dan jika engkau 

curiga jangan memastikan kebenarannya.” Aṭ-Ṭabarānī dan Ibnu Abī d-

Dunyā telah meriwayatkannya. Pembahasan tentang ramalan buruk 

juga akan disebutkan kemudian pada bab huruf  lām pada kata al-

laqḥah. 

Dikatakan dalam Miftāh dār as-sa‘ādah, “Ketahuilah bahwa pertanda/ 

ramalan buruk hanya melukai orang yang waspada atau takut akan hal 

itu, tetapi tidak pernah sama sekali melukai orang yang tidak 

mengindahkan atau memikirkannya, terutama jika dia mengatakan pada 

penglihatan dan pendengarannya terhadap apa pun yang dipandang 

sebagai pertanda, “Ya Tuhan, tidak ada pertanda selain-Mu, tidak ada 

yang baik selain-Mu, dan tidak ada Tuhan selain Engkau! Ya Tuhan, 

tidak ada yang memberi kami kebaikan selain diri-Mu, dan tidak ada 

yang menghilangkan kejahatan apa pun dari kami selain Diri-Mu, dan 

tidak ada kekuatan selain di dalam diri-Mu!” 

Ketika mendekati tempat yang rendah, ia membukakan pintu 

kecurigaan dan sugesti baginya dalam segala hal yang dilihat dan 

didengarnya, dan setan membuka pandangannya baik jarak jauh 

maupun dekat, yang cenderung merusak semangat agamanya dan 

menyempitkan mata pencahariannya.” 

Ibnu ‘Abdu l-Ḥakam166 meriwayatkan bahwa ketika ‘Umar bin ‘Abdu 

l-‘Azīz keluar dari al-Madīnah, ada seorang laki-laki dari suku al-

Lakhm bersamanya, yang menceritakan, “Aku menengadah dan 

 
165 Lihat An-Nihāyah 3/152. 
166 Lihat Sīrah ‘Amr bin ‘Abdu l-‘Azīz li Ibni ‘abdu l-Ḥakam 32. 
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melihat bulan. di Rumah Keempat, tetapi aku tidak ingin 

memberitahunya. Jadi aku berkata kepadanya, ‘Tidakkah engkau 

melihat betapa indahnya bulan malam ini!’. Umar menatapnya dan 

melihatnya di Rumah Keempat, kemudian ia berkata, ‘Engkau seolah-

olah ingin memberi tahuku bahwa dia ada di Rumah Keempat, tetapi 

kita tidak memulai perjalan dengan matahari atau bulan, tetapi karena 

Tuhan Yang Esa, Yang Mahakuasa.’” 

Dalam at-Tamhīd karya Ibnu ‘Abdu l-Barr, diberikan sebuah hadits al-

Maqbariyy, [halaman 127] dari Ibnu Lahi‘ah, dari Ibnu Hubairah, dari 

Abū ‘Abdu r-Raḥmān al-Ḥubulī, dari ‘Abdullāh bin ‘Umar, dari 

Rasulullah SAW yang bersabda, “Barang siapa yang berpaling kepada 

ramalan terhadap urusannya, maka ia telah menyekutukan Tuhan 

(Musyrik).” Mereka kemudian bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah 

tebusannya dari itu?” dan Beliau SAW menjawab, “Salah satu dari 

kalian harus berkata, ‘Ya Tuhan, tidak ada pertanda selain-Mu, tidak 

ada yang baik selain-Mu, dan tidak ada Tuhan selain Engkau!’ dan 

kemudian melanjutkan urusannya.’” 

(Peringatan Penting) Imam, yang sangat terpelajar, Qāḍī Abū Bakr 

bin Al-‘Arabī telah memutuskan dalam al-Aḥkām, terkait dengan surat 

Al-Māidah, bahwa mengambil pertanda dari Al-Qur’an adalah haram. 

Dan al-Qarāfi telah menukilkannya, dari yang sangat terpelajar, Imam 

Abū l-Walīd aṭ-Ṭurṭūsyī.  

Ibnu Baṭṭah dari mazhab Ḥanbali membolehkan, tetapi kecenderungan 

mazhab kita adalah tidak menyetujui praktik tersebut. Al-Māwardī 

meriwayatkan dalam Kitāb Adab ad-dīn wa d-dunyā bahwa al-Walīd 

bin Yazid bin ‘Abdu l-Malik pada suatu hari mencari pertanda dalam 

Al-Qur’an, dan menemukan firman Allah ini, “Dan mereka memohon 

kemenangan (atas musuh-musuh mereka) dan binasalah semua orang 
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yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.”167 Setelah itu dia 

merobek Al-Qur’an dan berkata: 

 فها أنا ذاك جبار عنيد   توعد كل جبار عنيد أ

 الوليد فقل يا رب مزقني   إذا ما جئت ربك يوم حشر 

“Engkau mengancam setiap tiran pemberontak, 

Ini aku tiran pemberontak itu! 

Oleh karena itu ketika kamu datang kepada Tuhanmu pada hari kiamat, 

Katakan kepada-Nya, ‘Ya Tuhan, al-Walīd mencabik-cabikku.” 

Segera setelah ini, al-Walīd dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi, 

dan kepalanya digantung di istananya dan kemudian di tembok kotanya. 

(Faedah lain) 168 Ibnu Mājah, at-Tirmiżī, dan al-Ḥākim telah 

meriwayatkan dan menganggapnya shahih dengan sanad dari Amirul 

Mukminin, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, bahwa Nabi SAW berkata, “Jika 

engkau telah bertawakal sepenuhnya kepada Allah, Dia akan 

memberimu rezeki, sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung-

burung yang keluar pada pagi hari dengan perut kosong dan kembali 

pada sore hari dengan perut kenyang.”  

Imam Ahmad menyatakan bahwa hadis ini bukanlah dalil untuk duduk 

diam, tetapi sebaliknya menunjuk pada bekerja mencari nafkah, dan 

yang dimaksud Nabi – Wallāhu a‘lam – seandainya mereka berserah 

diri kepada Allah dalam kepergian mereka, kedatangan mereka 

(kembali), dan dalam apa yang mereka lakukan, dan mengetahui bahwa 

 
167 Lihat Al-Qur’an surat Ibrahīm ayat 15. 
168 Lihat At-Tirmiżī 2344; Ibnu Mājah 4164; Ibnu Ḥibbān 730; dan Mustadrak al-

Ḥākim 4/318. 
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semua yang baik ada di tangan-Nya dan berasal dari-Nya, mereka tidak 

akan pergi tetapi dengan selamat dan diberi rezeki, seperti burung yang 

pergi di pagi hari dengan perut kosong dan kembali di malam hari 

dengan perut penuh. Tetapi mereka yang mengandalkan kekuatan dan 

usaha mereka sendiri, ini bertentangan dengan bertawakal kepada 

Tuhan. 

Diriwayatkan dalam al-Iḥyā’ di bagian pertama bab احكام الكسب (aḥkāmu 

l-Kasb) bahwa Aḥmad, ketika ditanya, “Bagaimana pendapatmu 

tentang seseorang yang duduk di rumahnya atau masjidnya dan berkata, 

‘Aku tidak akan melakukan pekerjaan apa pun, hingga rezekiku akan 

datang kepadaku dengan sendirinya.’?” Beliau menjawab, “Orang itu 

tidak mengetahui ilmu. Tidakkah dia mendengar sabda Nabi SAW,169 

‘Sesungguhnya Allah telah menempatkan rizkiku di bawah naungan 

tombakku.’ Dan sabdanya, ‘Burung keluar di pagi hari dengan perut 

kosong dan kembali di sore hari dengan perut kenyang.’? Para sahabat 

Nabi SAW biasa bepergian melalui darat dan laut dan merawat pohon 

kurma mereka, dan mereka harus mengambil contoh dari mereka.”  

(Pertanyaan) Jika ada sesuatu yang diwasiatkan untuk al-mutawakkil 

 Ibnu ‘Abbās telah memutuskan bahwa ,(?Siapakah dia) – (للمتوكلين)

istilah itu berlaku untuk penggarap (tanah), karena mereka membajak 

dan menabur benih, dan karena itu mereka adalah orang-orang yang 

bertakwa (kepada Tuhan). Pengertian ini ditunjukkan oleh apa yang 

telah diriwayatkan al-Baihaqī dalam asy-Syu‘ab dan al-‘Askarī dalam 

al-Amṡāl, yaitu, bahwa ‘Umar bin al-Khaṭṭab telah bertemu dengan 

beberapa orang dari al-Yaman dan bertanya kepada mereka, “Siapakah 

kamu?” mereka menjawab, “Orang-orang yang bertawakal (kepada 

Tuhan).” Dia kemudian berkata, “Kamu berbohong, karena mutawakkil 

yang sebenarnya adalah seperti seorang pria melemparkan benihnya ke 

 
169 Lihat Al-Bukhārī 4/230; Musnad Aḥmad 2/50. 
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tanah dan kemudian bertawakal kepada Tuhan semesta alam.” 

Beberapa ahli hukum [halaman 128] Yerusalem memberikan 

pernyataan yang sama di masa lalu.  

Kedua Imam ar-Rāfi‘ī dan an-Nawawi, dalam hal perbandingan 

beberapa pekerjaan, berpendapat bahwa keunggulan pekerjaan Bertani 

adalaj paling dekat dengan tawakal (kepada Tuhan). Diriwayatkan 

dalam asy-Syu‘ab170 juga, tentang ‘Amr bin Umayyah aḍ-Ḍamrī yang 

mengatakan, “Aku berkata, ‘Ya Rasulullah, aku akan melepaskan 

untaku dan bertawakal (kepada Tuhan),’ Nabi SAW pun menjawab, 

‘Ikatlah ia dan kemudian bertawakallah.’” Ini akan disebutkan di bagian 

bab huruf nūn Insyā’Allāh.  

Al-Ḥalīmī mengatakan bahwa setiap orang yang melemparkan benih ke 

tanah setelah mengulangi doa untuk berlindung kepada Allah (االستعاذة), 

hendaklah membaca ayat Al-Qur'an ini, “Maka terangkanlah kepadaku 

tentang apa yang kamu tanam?”. 171  dan kemudian berkata, “Tidak, 

Tuhan adalah penabur, penanam, dan penumbuh! Ya Allah, berilah 

kedamaian dan keselamatan atas Muhammad dan umatnya, dan berilah 

kami rizki dari buahnya dan jauhkan kami dari pengaruh buruknya dan 

jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mensyukuri karunia-Mu!” 

Abū Ṡaur berkata, “Aku mendengar asy-Syāfi‘ī mengatakan bahwa 

Allah telah menjaga Nabi-Nya (dari hal-hal seperti itu) dan mengangkat 

martabatnya dan berfirman (kepadanya), “Dan bertawakallah kepada 

Allah Yang Hidup Yang tidak mati.”172 Dikatakan demikian, karena 

orang-orang bertawakal (percaya) pada beberapa hal, pada diri mereka 

sendiri, pada harta benda mereka, pada reputasi mereka, pada 

kekuasaan mereka, pada produk mereka, pada hasil pohon mereka atau 

 
170 Lihat Syu‘abu l -Īmān 2/80; At-Tirmiżī 2518; Ḥilyah l-Auliyā’ 8/390. 
171 Lihat Al-Qur’an surat Al-Wāqi‘ah ayat 63. 
172 Lihat Al-Qur’an surat Al-Furqān ayat 58 
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pada orang lain. Masing-masing dari mereka percaya pada yang hidup 

yang mati atau yang berjalan cepat menuju kehancuran. Oleh karena 

itu, Allah melarang Nabi-Nya melakukan hal itu dan 

memerintahkannya untuk bersandar pada Yang Hidup yang tidak mati. 

Ibnu al-Jauzī mengatakan dalam Kitāb Uns al-Farīd wa bigyat al-

Murīd bahwa Ibnu ‘Abbās telah menyatakan jikalau di dalam Al-

Qur’an ada sepuluh hewan terbang (aṭyār) yang disebutkan namanya 

oleh Allah, yaitu nyamuk dalam surat al-Baqarah (البقرة), gagak dalam 

surat al-Māidah ( المائدة), belalang dalam surat al-A‘rāf (األعرف), lebah 

dalam surat an-Naḥl (النحل), burung puyuh dalam surat al-Baqarah dan 

surat Tāhā (طه), semut dalam surat an-Naml (النمل), burung hud hud 

dalam surat yang sama, lalat di al-Ḥajj (الحج), kupu-kupu dalam surat 

al-Qāri‘ah (القارعة), dan al-abābīl dalam surat al-Fīl (الفيل). 

  (Ṭairu l-‘Arāqīb) طير العراقيب

Seekor burung pertanda buruk tertentu menurut orang Arab, mereka 

juga menerapkan nama itu untuk setiap burung yang pertanda buruknya 

diramalkan. 

Di antara hukum yang berkaitan dengan masalah burung adalah yang 

berikut: Barangsiapa membuka sangkar burung dan mendorong burung 

(di dalamnya) untuk terbang, dia bertanggung jawab atas hal itu. Al-

Māwardī sependapat dengan yang lainnya dalam mengatakan bahwa 

demikian, karena ia mendorong burung untuk melakukan itu. Tetapi 

jika dia membatasi tindakannya (hanya) membuka kandang, ada tiga 

pernyataan mengenai hal itu, yang pertama adalah bahwa dia 

bertanggung jawab secara mutlak, yang lain mengatakan bahwa dia 

sama sekali tidak bertanggung jawab, dan yang ketiga adalah yang 

paling jelas bahwa, jika burung segera terbang, ia bertanggung jawab, 

tetapi jika ia menunggu sebentar dan kemudian terbang, ia tidak 

bertanggung jawab, karena terbangnya segera adalah bukti bahwa ia 
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telah berada dalam kondisi itu karena menyebabkannya terbang. 

Sedangkan untuk terbangnya setelah menunggu beberapa saat, itu 

adalah tanda yang jelas bahwa ia telah terbang dengan pilihannya 

sendiri, karena seekor burung memiliki pilihan.  

Jika burung saat keluar dari sangkar memecahkan botol atau 

menghancurkan apa pun, atau sangkar pecah saat ia melarikan diri, atau 

seekor kucing yang mungkin ada di sana pada saat pembukaan sangkar, 

memasukinya dan memakan burung itu, maka dia harus membayar 

ganti rugi untuk itu. 

 Burung air : (’Ṭairu l-Mā) طير الماء

Julukan (Kunyah)nya adalah Abū Minjal, dan disebut juga dengan nama 

Ibnu l-mā’ dan (bentuk jamaknya) adalah banāt al-mā’. Dan hewan ini 

telah dibahas pada bab huruf ba’. 

(Hukum) Ar-Rāfi‘ī mengatakan bahwa halal (memakan) semua 

jenisnya, kecuali bangau, yang tentu saja haram dimakan. Ar-Rūyānī 

menyebutkan dua pandangan tentang masalah burung air, menurut 

riwayat dari aṣ-Ṣaimarī, tetapi apa yang [halaman 129] ar-Rāfi‘ī 

katakan adalah hal yang benar. Termasuk dalam jenis ini yaitu bebek, 

angsa, dan bangau (Mālik al-Ḥazn). Abū ‘Āṣīm al-‘Ibbādī menyatakan 

bahwa ada lebih dari seratus spesies burung air. Tetapi orang-orang 

Arab tidak mengetahui nama-nama kebanyakan dari mereka, karena 

mereka tidak ditemukan di negara mereka. Subjek الحزين  akan مالك 

dibahas selanjutnya pada bab huruf mīm, Insyā’Allāh. 

(Peribahasa) Mereka berkata, 173  “Seolah-olah burung ada di atas 

kepalanya (كأن على رؤسهم الطير),” yang mana dengan me-nasab-kan kata 

 artinya, di atas ,(kāna) كان yang berkendudukan sebagai isim  الطير

 
173 Lihat Al-Maidānī 2/146; Al-‘Askarī 2/143; Az-Zamakhsyarī 2/ 201; Abū ‘Ubaid 

151, Amṡāl Abī ‘Ikrimah 92. 
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kepala setiap (mereka), ada burung yang ingin dia tangkap, dan karena 

itu dia tidak bergerak.  

Ini diterapkan pada orang-orang yang pendiam dan lembut. Begitulah 

gambaran para sahabat Nabi (orang-orang yang biasa duduk di 

majelisnya), karena ketika beliau berbicara, orang-orang dalam 

majelisnya biasa menundukkan kepala, seolah-olah ada burung di atas 

kepala mereka. Yang dimaksud adalah bahwa mereka dia dan tidak 

mengatakan apapun. Dan burung tidak akan hinggap kecuali pada 

tempat yang sunyi.  

Al-Jauharī 174  mengatakan bahwa peribahasa ini diterapkan kepada 

mereka ketika mereka diam karena kagum kepadanya (Nabi SAW). 

Dan bahwa asal usulnya adalah ketika seekor burung gagak hinggap di 

atas kepala unta untuk mengambil spesies kutu yang besar atau lebih 

kecil, maka unta tidak bergoyang karena takut burung gagak terbang 

menjauh darinya. 

  (aṭ-Ṭīṭawā) الطيطوى

Aṡ-Ṡa‘labī dan yang lainnya menyebutkan hewan ini dalam tafsir surat 

an-Naml. Mereka menyatakan bahwa Farqad as-Sabkhī meriwayatkan 

jikalau Nabi Sulaiman kebetulan melewati seekor bulbul di atas pohon 

yang menggelengkan kepala dan ekornya, beliaupun bertanya kepada 

para sahabatnya, “Apakah kalian tahu apa yang dikatakan bulbul ini?” 

di mana mereka menjawab, “Wahai rasul Allah, tidak.” Beliaupun 

kemudian berkata, “dia mengatakan, ‘Saya telah makan setengah 

kurma, dan sekarang biarkan dunia binasa!’”  

Nabi Sulaiman kemudian melewati seekor burung hud hud dan 

memberi tahu mereka, “Dia mengatakan, ‘Ketika takdir turun, 

 
174 Lihat Aṣ-Ṣiḥāḥ (ṭair) 2/728. 
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pandangan menjadi buta.’” Tetapi dalam versi yang diberikan oleh 

Ka‘b dikatakan, “Dia mengatakan, ‘Dia yang tidak memiliki belas 

kasihan pada orang lain, tidak memiliki belas kasihan yang ditunjukkan 

kepadanya.’”  

Merpati cincin berkata, ‘Seandainya ciptaan ini tidak diciptakan, 

seandainya mereka diciptakan, apakah mereka tahu untuk apa mereka 

diciptakan, dan jika mereka tahu itu, akankah mereka bertindak sesuai 

dengan apa yang mereka ketahui!’  

Aṣ-Ṣurad berkata, ‘Terpujilah, Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi, 

hingga memenuhi langit dan bumi-Nya!’  

Kepiting berkata, ‘Hai orang-orang berdosa, mohon ampun kepada 

Allah.’  

Seorang ṭīṭawā yang kebetulan mengucapkan teriakannya di dekatnya, 

dia memberi tahu mereka, “Dia berkata, ‘Setiap makhluk hidup pasti 

mati dan segala sesuatu yang baru pasti menua.’”  

Dia berkata, “Walet berkata, ‘Persembahkan yang terbaik, maka kalian 

akan mendapatinya di sisi Allah.’  

Merpati warisyān berkata, ‘Lahir untuk mati, berdiri untuk kehancuran’ 

Falcon berkata, ‘Sebagaimana kamu mengutuk, maka akan dikutuk.’ 

Merpati berkata, ‘Terpujilah, Maha Suci Tuhanku, yang dikenang oleh 

setiap lidah!’ Francolin berkata, ‘Yang Maha Penyayang duduk di atas 

takhta (‘Arsy)!’ Ketika elang mengeluarkan teriakannya, ia berkata, 

‘Jauh dari manusia adalah kedamaian.’ Tetapi menurut versi lain, ‘Jauh 

dari manusia adalah kebahagiaan sosial.’ Ketika burung walet 

meneriakkan tangisannya, ia membaca al-Fātiḥah sampai akhir, dan 

ketika sampai pada  وال الضالين  ia memanjangkan suaranya seperti yang 

dilakukan oleh seorang qārī’. 
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(Khasiat) Dagingnya mengikat usus dan meningkatkan kekuatan 

seksual. 

 (aṭ-Ṭaihūj) الطيهوج

Dengan men-fatḥah-kan huruf ṭa’. Seekor burung tertentu menyerupai 

ayam hutan (berkaki merah) kecil, tetapi lehernya (juga) merah. Paruh 

dan kakinya berwarna merah seperti ayam hutan, dan di bawah 

sayapnya berwarna hitam putih. Bobotnya ringan seperti francolin.175 

(Khasiat) Dagingnya dianggap sangat panas dan lembab. Yang terbaik 

adalah yang gemuk dan berair (lembab) yang ditemukan di musim 

gugur. Ini dapat mengikat usus dan meningkatkan kekuatan seksual. 

Al-Qazwīnī telah mengatakan pada bab huruf Ḍāḍ bahwa hewan ini 

adalah الضريس (aḍ-Ḍarīs).  

 Kura-Kura :(Ummu Ṭabaq) أم طبق dan (Bintu Ṭabaq) بنت طبق

Dalam kisah ini bencana besar disebut Bintu abaq, dan dari sana 

muncul pepatah, [halaman 130] “Ummu abaq (malapetaka) telah 

mengetuk atau tiba di pintu, dengan kejahatan yang menyertainya.” 

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah seekor ular besar tertentu yang 

cirinya adalah tidur selama enam hari dan kemudian bangun pada hari 

ketujuh. Hewan ini membunuh semua yang ditiupnya. Kedua 

varietasnya telah dijelaskan dalam artikel yang tepat. 

(Peribahasa) Mereka berkata, “Seperti Fulan yang datang dengan 

seekor Bintu Ṭabaq,” pernyataaan ini digunakan untuk seseorang yang 

membawa hal/urusan besar atau sulit. 

 
175 Lihat Mufradāt Ibnu l-Baiṭar 3/105; Masāliku l-Abṣār 20/ 82; Tażkirah Dāwud 

1/233. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Alih bahasa manuskrip kitab Ḥayātu l-Ḥayawān ini 

merupakan jilid ketiga dari seri alih bahasa kitab Ḥayātu l-

Ḥayawān. Jilid ketiga ini memuat bab huruf  ص (shad) sampai 

bab huruf  ط  (ṭa’), dengan spesifikasi konten sebagai berikut: 

Bab ص  memuat deskripsi sebanyak 30 nama hewan. 

Bab ض  memuat deskripsi sebanyak 13 nama hewan. 

Bab ط  memuat deskripsi sebanyak 27 nama hewan. 

Dengan demikian, jumlah nama hewan yang dideskripsikan 

dalam alih bahasa manuskrip kitab Ḥayātu l-Ḥayawān jilid III ini 

yaitu sejumlah 70 nama. Sementara itu, untuk bab-bab lain akan 

dilanjutkan pada jilid berikutnya.  

Alih bahasa ini didasarkan pada manuskrip kitab Ḥayātu l-

Ḥayawān koleksi Perpustakaan Nasional RI dengan kode A 158. 

Meskipun sebenarnya sudah banyak versi cetak dari kitab ini 

dengan konten yang lebih kompleks isinya, namun pemilihan 

objek manuskrip dibanding dengan versi cetaknya untuk 

dijadikan landasan alih bahasa didasarkan pada beberapa aspek, 

salah satunya yaitu untuk mendukung cita-cita pelestarian 

khazanah nusantara.  

Hasil alih bahasa manuskrip kitab Ḥayātu l-Ḥayawān ini 

tentunya masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran 

yang membangun akan kami terima dengan senang hati, demi 

terciptanya karya yang lebih baik pada edisi berikutnya. Kontak 

saran bisa disampaikan di email: fatkhurohmatin95@gmail.com 
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