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Hukum Lempar Kepala Kerbau di Sungai Bagong 

 

 

Di daerah sekitar sungai Bagong, terdapat sebuah acara adat penyembelihan kerbau 

setiap bulan Dzul Qo’dah. Menurut sejarah, kerbau tersebut dijadikan pengganti gajah 

putih yang dihilangkan Minak Sopal sebagai bentuk pertanggungjawaban pada Mbok 

Rondo Krandon, dan kepala kerbau tersebut dibuang di sungai, lalu diperebutkan oleh 

para remaja untuk dikonsumsi. Konon, bila warga sekitar tidak melakukan upacara 

tersebut, kota Trenggalek akan terkena musibah banjir, wabah penyakit, atau musibah 

lainnya. 

 

Apakah budaya tersebut bertentangan dengan syara’? Bagaimana hukum melarung 

(melemparkan ke sungai untuk diperebutkan) kepala kerbau seperti diatas? 

Bagaimana hukum mempercayai mitos tersebut? Bagaimana hukum mengambil 

daging kerbau tersebut? 

 

 

Jawab:  

 

Budaya semacam itu tidak bertentangan dengan syara’, selama tidak punya keyakinan 

bahwa adat budaya tersebut bila ditinggalkan pasti akan menimbulkan bencana/ 

musibah. Bahkan kebiasaan semacam itu perlu dianjurkan, mengingat di dalamnya 

ada unsur mensyukuri nikmat dan bershodaqoh, sepanjang ritual yang dimaksud 

diniati untuk taqorrub ilallah, bukan niatan yang lain. 

 

Membuang kepala kerbau seperti diatas boleh jika diniati bershodaqoh (untuk diambil 

lagi) dan tidak disertai i’tiqod yang salah. Begitu juga dengan mengambil kepala 

kerbau tersebut, karena pemilik kerbau sudah merelakan. Namun, mempercayai mitos 

diatas tidak boleh. 

 

 

 

Referensi: 

1. I’anatut Tholibin, Juz II, h. 349 

2. Bughyatul Mustarsyidin, h. 255-256 

3. Mughnil Muhtaj, Juz III/h. 300 

4. Busyrol Karim, h. 703 

5. Bulghatut Thullab, h. 90. 
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 دار الفكر 943فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثانى ص:  .1

فائدة من ذبح تقريا هلل تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم أو بقصدهم حرم )قوله فائدة من ذبح( أي شيئا من اإلبل أو البقر 

أو الغنم )وقوله تقربا هلل تعالى( أي بقصد التقرب والعبادة هلل تعالى وحده وقوله لدفع شر الجن عنه علة الذبح أي الذبح 

عالى يكفي الذابح شر الجن عنه وقوله لم يحرم أي ذبحه وصارت ذبيحته مذكاة ألن ذبحه هلل تقربا ألجل أن هللا سبحانه وت

)قوله أو بقصدهم حرم( أي أو ذبح بقصد الجن ال تقربا إلى هللا حرم ذبحه وصارت ذبيحته ميتة بل إن قصد ال لغيره 

 نحو ولي اهـكما مر فيما يذبح عند لقاء السلطان أو زيارة  التقرب والعبادة للجن كفر

 

 دار الفكر 222 - 222بغية المسترشدين ص:  .2

 القنيض المعروف بحضر موت من أكبر المنكرات والدواهى المخزيات لكونه خارجا عن مطلوبات الشرع)مسألة ب(  

ولم يكن فى زمن سيد المرسلين والصحابة والتابعين صلى هللا عليه وعليهم أجمعين ومن بعدهم من األئمة ولم يرجع 

ألن من عادتهم انه إذا امتنع إغلى أساس ولم يبن على قياس بل من تسويالت الرجيم وتهويسات ذى العقل الغير المستقيم 

غنم على الطوع يعنى العود الذى تمسك به السبكة تطهيرا للقنيط من كل عليهم قتل الصيد قالوا بكم ذيم فيذبحون رأس 

فالذبح على هذه الصفة ال يعجل قتل ما لم يحضر أجله إذ األجل كالرزق والسعادة والشقاوة له حد ووقت  شك ووسواس

ثم الذبح على مثل لق مقدر كما قال تعالى لكل أجل كتاب وفى الحديث فرغ هللا من أربع من الخلق واألجل والرزق والخ

هذه الحالة يتنوع إلى ثالثة أمور اما ان يقصد به التقرب إلى ربه ولم يشرك معه احدا من الخلق طامعا فى رضاه وقربه 

وهذا حسن ال بأس به واما ان يقصد به التقرب لغير هللا تعالى كما يتقرب إليه معظما له كتعظيم هللا كالذبح المذكور بتقدير 

تقرب إليه ويعول فى زوال الذيم عليه فهذا كفر والذبيحة ميتة وإما أن ال يقصد ذا وال ذا بل يذبح على نحو كونه شيئا ي

الطوع معتقدا أن ذلك الذبح على تلك الكيفية مزيل للمانع المذكور من غير اعتقاد أمر آخر فهذا ليس بكفر ولكنه حرام 

وام كما عرف باالستقراء من أفعالهم كما حقق هذه الصور الثالث وهذا هو الذى يظهر من حال الع والمذبوح ميتة أيضا

أبو مخرمة فيمن يذبح للجن هذا بخالف ما يذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت هللا أو لكونهم رسل هللا وكذا للعالم أو 

م أن هذا القنيص قد صار للسلطان أو للعروس استبشارا بقدومهم أو رضا غضبان فهو جائز من هذا الوجه )خاتمة( اعل

فى قطرنا وسيلة لقبائح كثيرة وفضائح شهيرة ولو لم يكن فى ذلك إال ما ذكر من الذبح لكان كافيا فى اإلضالل فكيف مع 

فهل يرضى بمثل هذا  ما ينضم إليه من التفاخش فى األقوال واألفعال وتضييع الفرائض واألموال واختالط النساء بالرجال

ع هذا يرون هذه األفعال من الحسنات ال من األمور المحرمات ولكن كما فى الحديث بدا الدين غريبا المخازى عاقل وم

الخ وما ذاك إال من موت الدين واستيالء الظلمة الفاسقين حتى ال يرى من ينكر على ذى فعل فعله لخوف من البيات أو 

 جهل أو مداهنة فى اإليمان نسأل هللا العافية.

 

 933الجزء الثالث ص : مغني المحتاج  .9

ًقا )َوَغْيُرهُ( َكَدَناِنيَر َوَدَراِهَم َوَجْوٍز َولَْوٍز )ِفي اإْلِْماَل  ٍر( َوُهَو َرْمُيُه ُمَفرَّ َكاِح َوِفي اْلِخَتاِن، )َوَيِحلُّ َنْثُر ُسكَّ ِك( َعلَى اْلَمْرأَِة لِلنِّ

ُه َوَكَذا ِفي َساِئِر اْلَواَلِئِم َكَما َبَحَثُه َبْعُض الْ  ( َولَِكْن َتْرُكُه أَْولَى؛ أِلَنَّ ْثُر )ِفي اأْلََصحِّ ِريَن َعَماًل ِباْلُعْرِف )َواَل ُيْكَرهُ( النَّ ُمَتأَخِّ

ْهُي َعْنَها، َوِقيَل: ُيْسَتَحبُّ لَِما ِفيِه ِمْن ا ِحيِح النَّ ْهَبَة، َوَقْد َوَرَد ِفي الصَّ ، َوِقيلَ َسَبٌب إلَى َما ُيْشِبُه النُّ َناَءِة ِفي اْلِتَقاِطِه ْلِبرِّ : ُيْكَرهُ لِلدَّ

َما َطَرَحُه لَِمْن َيأُْخُذهُ )َو( لَِكنَّ )َتْرَكُه أَْولَى( ْوَضِة، َواَل ُيَخالِفُُه  ِبااِلْنِتَهاِب )َوَيِحلُّ اْلِتَقاُطُه( أِلَنَّ َمالَِكُه إنَّ ْثِر، َهَذا َما ِفي الرَّ َكالنَّ

، َواْلُجمْ  اِفِعيِّ ْثِر َوااِلْلِتَقاِط إْن ُحِملَْت اْلَكَراَهُة َعلَى ِخاَلِف اأْلَْولَى. َنَعْم إْن َعلَِم أَنَّ اَنصُّ الشَّ اِثَر اَل ُيْؤِثُر ُهوُر َعلَى َكَراَهِة النَّ لنَّ

ْرُك أَوْ   .لَىَبْعَضُهْم َعلَى َبْعٍض َولَْم َيْقَدْح ااِلْلِتَقاُط ِفي ُمُروَءِة اْلُمْلَتِقِط لَْم َيُكْن التَّ

 

 دار المنهاج 339بشرى الكريم ص:  .4

ويحرم الذبح تقربا إلى سلطان أو غيره عند لقائه لما مر فإن قصد االستبشار بقدومه فال بأس أو ليرضي غضبانا جاز 

ألنه ال يتقرب به إلى الغضبان بخالف الذبح لنحو الصنم ولو ذبح للجن حرم إال إن قصد التقرب إلى هللا ليكفيه شرهم 

بل لو ذبح ال بقصد التقرب إلى هللا وال إلى الجن بل لدفع شرهم فهو كالذبح إلرضاء غضبان أفاده في الروض  فيسن

 وشرحه ونقل في األخيرة عن أبي مخرمة وغيره الحرمة ولكن ما مر عن شرح الروض من عدمها هو القياس كما مر.
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  33بلغة الطالب ص :  .2

البالد لدفع شر الجن من وضع الطعام او نحوه فى االبيار او الزرع وقت حصاده العادة المطردة فى بعض  -ث –مسئلة 

وفى كل مكان يظن انه مأوى الجن و كذالك ايقاد السرج فى محل ادخار نحو االرز الى سبعة ايام من سوم االدخار ونحو 

قياسا  –والعياذ باهلل  –ذلك كفرا  ذلك كل ذلك حرام حيث قصد به التقرب الى الجن بل ان قصد التعظيم و العبادة له كان

 على الذبح لألصنام المنصوص فى كتبهم.

 

وأما مجرد التصدق بنية التقرب الى هللا ليدفع شر ذلك الجن فجائز مالم يكن فيه اضاعة المال مثل االيقاذ المذكور انفا فان 

ح و فوق جبل احد بدعة. قلت : حتى ان ذلك ليس هو التصدق المحمود شرعا كما صرحوا ان االيقاد امام مصلى التراوي

 مجرد التصدق بنية التقرب الى هللا ال ينبغى فعله فى خصوص تلك االماكن لئال يوهم العوام ما ال يجوز اعتقاده.

 

 933مغني المحتاج الجزء الثالث ص :  .2

ًقا )َوَغْيُرهُ( َكَدَناِنيَر وَ  ٍر( َوُهَو َرْمُيُه ُمَفرَّ َكاِح َوِفي اْلِخَتاِن، )َوَيِحلُّ َنْثُر ُسكَّ َدَراِهَم َوَجْوٍز َولَْوٍز )ِفي اإْلِْماَلِك( َعلَى اْلَمْرأَِة لِلنِّ

ْثُر )ِفي  ِريَن َعَماًل ِباْلُعْرِف )َواَل ُيْكَرهُ( النَّ ( َولَِكْن َتْرُكُه أَْولَ َوَكَذا ِفي َساِئِر اْلَواَلِئِم َكَما َبَحَثُه َبْعُض اْلُمَتأَخِّ ُه اأْلََصحِّ ى؛ أِلَنَّ

ْهُي َعْنَها، َوِقيَل: ُيْسَتَحبُّ لَِما ِفيِه ِمْن ا ِحيِح النَّ ْهَبَة، َوَقْد َوَرَد ِفي الصَّ َناَءِة ِفي اْلِتَقاِطِه َسَبٌب إلَى َما ُيْشِبُه النُّ ، َوِقيَل: ُيْكَرهُ لِلدَّ ْلِبرِّ

َما َطَرَحُه لَِمْن َيأُْخُذهُ )َوَيِحلُّ اْلِتَقاُطُه( أِلَنَّ َمالَِكُه إِبااِلْنِتَهاِب  ْوَضِة، َواَل ُيَخالِفُُه  نَّ ْثِر، َهَذا َما ِفي الرَّ )َو( لَِكنَّ )َتْرَكُه أَْولَى( َكالنَّ

ْثِر َوااِلْلِتَقاِط إْن ُحِملَْت اْلَكَراَهُة َعلَى ِخاَلِف اأْلَوْ  ، َواْلُجْمُهوُر َعلَى َكَراَهِة النَّ اِفِعيِّ اِثَر اَل ُيْؤِثُر لَى. نَ َنصُّ الشَّ َعْم إْن َعلَِم أَنَّ النَّ

ْرُك أَْولَى.  َبْعَضُهْم َعلَى َبْعٍض َولَْم َيْقَدْح ااِلْلِتَقاُط ِفي ُمُروَءِة اْلُمْلَتِقِط لَْم َيُكْن التَّ

 

_________ 
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