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GAMBARAN PERMASALAHAN 

 

Dalam disiplin ilmu bumi, dikatakan bahwa minyak bumi 

berasal dari hewan-hewan purba yang mati dan terpendam 

di bumi ribuan tahun. Kalau benar begitu, bangkai binatang 

yang asalnya najis, dengan sebuah proses alamiah akhirnya 

hilanglah semua unsur kenajisannya. Bau, rasa, dan warna 

najisnya hilang dan berubah wujud menjadi benda lain yang 

sama sekali bukan benda pertama. Ia berubah menjadi 

minyak bumi. 

Serupa dengan itu, pada saat ada kambing yang mati, 

lalu ia dikubur di dekat pohon pisang di tanah yang tandus. 

Beberapa waktu kemudian, tanah di tempat tersebut 

berubah menjadi subur dan saat digali, kambing mati 

tersebut sudah tidak ada dan yang tampak wujudnya 

hanyalah tanah gembur. Telah hilang semua unsur kenajisan 

bangkai dan berubah wujud menjadi tanah gembur. 

Perubahan seperti ini dalam istilah ulama disebut 

istihalah. 

 

 

 

 



MENGENAL ISTIHALAH 

 

Istihalah secara bahasa adalah: 

ِفهِ  ضج ْيِء عجْن طجْبِعِه وجوج ُر الشَّ  ت جغجي ُّ

"Berubahnya sesuatu dari tabiat asal dan sifat-nya yang 

awal." 

Dan   menurut   istilah   fuqaha,   istihalah   adalah 

berubahnya benda najis menjadi benda lain. 

Istihalah atau perubahan tadi bisa terjadi pada kondisi 

apa saja? Istihalah bisa terjadi pada 'ain (zat) najis, seperti 

kotoran, khamar (bagi yang mengatakannya najis), dan babi. 

Istihalah bisa terjadi pula pada 'ain (zat) najis yang berubah 

sifat-sifatnya. Bisa jadi ia berubah karena dibakar atau 

karena berubah menjadi cuka. Atau mungkin perubahan itu 

terjadi karena ada sesuatu yang suci yang bercampur 

dengannya. Contohnya bangkai babi—yang najis—yang jatuh 

dalam garam, akhirnya menjadi garam. 

 

 

 

 



HUKUM AL-ISTIHALAH 

 

Para ulama berbeda pendapat tentang status hukum 

benda istihalah; apakah menjadi suci atau tetap najis? 

Pendapat pertama 

Perubahan tersebut dihukumi suci. Ini merupakan 

pendapat Abu Hanifah dan Muhammad ibn Hasan asy-

Syaibani, serta sebagian besar pengikut Abu Hanifah. Ini 

juga merupakan pendapat ulama Malikiyyah, salah satu 

riwayat madzhab Hanabilah, dan Zhahiriyyah. (al-Bahru ar-

Ra'iq 1/32, al-Muhalla Ibnu Hazm 1/179) 

Pendapat kedua 

Jika barang adalah najis 'aini (aslinya memang najis, 

bukan karena sebab tertentu), seperti babi dan anjing, maka 

perubahan tersebut tidak mengubah status kenajisannya. 

Akan tetapi, jika barang itu tidak termasuk najis 'aini maka 

perubahan tersebut bisa mengubah status najis menjadi suci. 

Misalnya kulit bangkai binatang; pada awalnya ia najis, 

namun setelah disamak, berubah statusnya menjadi suci. Ini 

adalah pendapat ulama Syafi'iyyah. 

Al-Khathib asy-Syarbini berkata, "Najis 'ain tidak bisa 

berubah menjadi suci dengan dicuci atau dengan al-istihalah. 

Misalnya anjing jika masuk ke dalam pembuatan garam, 



kemudian berubah menjadi garam, atau anjing tersebut 

terbakar dan berubah menjadi abu." (Mughni al-Muhtaj 1/ 

81) 

Pendapat ketiga 

Al-istahalah tidak bisa mengubah sesuatu yang asalnya 

najis menjadi suci. Ini adalah pendapat Abu Yusuf, salah satu 

pendapat dalam madzhab Maliki, dan salah satu riwayat dari 

al-Imam Ahmad. (Fathu al-Qadir 1/ 200, al-Inshaf al-

Mardawi 1/318) 

Al-Imam Ibnu Qudamah berkata, "Yang tampak dari 

madzhab al-Imam Ahmad menyatakan bahwa barang najis 

tidak bisa menjadi suci begitu saja dengan cara al-istihalah. 

Kecuali, khamar yang berubah sendiri menjadi cuka. Adapun 

yang lain-nya hukumnya tetap najis. Misalnya benda-benda 

najis yang terbakar dan menjadi abu, begitu juga babi jika 

jatuh di tempat pembuatan garam kemudian menjadi garam, 

dan asap yang berasal dari bahan bakar najis, dan uap 

beterbangan yang berasal dari air najis jika berubah menjadi 

embun pada suatu benda kemudian menetes maka 

hukumnya tetap najis." (al-Mughni 1/97) 

 

 

 



PENDAPAT TERKUAT 

 

Wallahu A'lam, yang rajih insya Allah adalah madzhab 

yang pertama. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "Pendapat inilah 

yang benar, karena benda-benda (suci) ini tidak termasuk 

dalam kategori benda-benda yang diharamkan melalui teks-

teks yang ada, tidak secara tekstual dan tidak pula 

maknanya. Bahkan sebaliknya, ia termasuk dalam kategori 

teks-teks yang menghalalkannya karena sesungguhnya 

benda-benda tersebut merupakan sesuatu yang baik dan 

masuk dalam kategori yang dihalalkan. Maka dari itu, nash 

dan qiyas menunjukkan kehalalannya." (Majmu' al-Fatawa 

21/70) 

 

DALIL KAIDAH 

 

Hal ini berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya: Firman 

Allah Subhanahu wa Ta’ala: 

لُّ  ُمُ  وجُيُِ   اْلْجبجاِئثج  عجلجْيِهمُ  وجُُيجرِّمُ  الطَّيِّبجاتِ  َلج



Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan 

mengharamkan bagi mereka segala yang bu-ruk. (QS al-

A'raf [7]: 157) 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata, 

"Sesungguhnya Allah menghalalkan hal-hal yang baik dan 

mengharamkan yang jelek, dan itu dengan cara mencermati 

sifat dan hakikat benda tersebut. Karenanya, jika garam dan 

cuka itu termasuk yang baik yang dibolehkan oleh Allah dan 

tidak masuk dalam benda jelek yang diharamkan oleh Allah, 

demikian juga dengan tanah dan abu maka tidak bisa 

dimasukkan dalam dalil keharaman." 

Ada sebuah hadits: 

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata, "Saya pernah 

memberikan wewangian kepada Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam sebelum berihram dan pada hari nahr 

sebelum beliau thawaf ifadhah dengan minyak wangi 

misk (kesturi)."(HR Muslim: 2898) 

Minyak misk (kesturi) itu adalah darah kijang yang 

berubah wujud menjadi minyak wangi. Dan hilang semua 

unsur kenajisan darah, maka hukumnya suci. 

Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata, 

"Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda, 'Apabila kulit bangkai disamak maka ia menjadi 

suci.'" (HR Muslim: 838) 



Bangkai adalah benda yang najis, termasuk kulit-nya. 

Akan tetapi, saat kulit tersebut hilang sifat najisnya dengan 

disamak, ia dihukumi suci. 

 

PENERAPAN KAIDAH 

 

1. Minyak bumi suci meskipun berasal dari bangkai binatang 

purba. 

2. Kotoran dibakar dan berubah menjadi abu, hukumnya 

suci jika semua unsur kenajisan hilang. 

3. Tanah gembur yang berasal dari kotoran yang najis 

menjadi suci. 

Wallahu A'lam. Lihat al-Qawa'idul Kulliyyah, Dr. Utsman 

Syubair, hlm. 373.[] 


