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BAB III

LANDASAN TEORITIS TENTANG HALAL DAN HARAM

A. Pengertian Halal dan Haram

Halal (halla, yahillu, hillan = membebaskan, melepaskan, memecahkan,

membubarkan, dan membolehkan. Segala sesuatu yang menyebabkan

seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.1 Istilah ini dalam kosakata

sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan

minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut dalam Islam. Sedangkan

dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu

yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian

dll).

Haram (Ar.; al-haram). Sesuatu yang dilarang mengerjakannya. Haram

adalah salah satu bentuk hukum taklifi. Menurut ulama ushul fikih, terdapat

dua definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya serta dari segi bentuk

dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam al-Ghazali merumuskan

haram dengan “sesuatu yang dituntut Syari’ (Allah SWT dan Rasul-Nya)

untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat”. Dari segi

bentuk dan sifatnya, Imam al-Baidawi merumuskan haram dengan “sesuatu

perbuatan yang pelakunya dicela”.2

1 Abdul Aziz dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
2006 M), hlm., 505-506.

2 Ibid, hlm., 523.
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B. Dasar Hukum Tentang Binatang Yang Halal Dan Haram

1. Al-Qur’an








“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-

baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika

benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.3

Dalam seruan-Nya secara khusus kepada orang-orang mukmin ini,

Allah Swt memerintahkan kepada mereka supaya memakan halal lagi baik,

bukan halal saja tetapi harus kedua-duanya. Sebab makanan sangat

berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup. Oleh karena itu adatanglah ayat

tersebut. Makanan yang baik itu senantiasa disediakan oleh Allah Swt

asalkan kita mau mengusahakannya. Seperti buah-buahan dan binatang-

binatang.












“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih)
disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan
terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya.

3 Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm., 27.
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Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. Al-baqarah: 173)4

2. Hadis

ثـََنا زََكرِيَّاُء َعْن الشَّْعِيبِّ  ثـََنا َأِيب َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمنَْريٍ اْهلَْمَداِينُّ َحدَّ َعْن النـُّْعَماِن ْبِن َبِشٍري قَاَل َحدَّ
ْعُتُه يـَُقولُ  ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َوأَْهَوى النـُّْعَماُن بِِإْصبَـَعْيِه ِإَىل أُُذنـَْيِه ِإنَّ مسَِ احلََْالَل مسَِ

نَـُهَما ُمْشتَِبَهاتٌ بـَنيٌِّ َوِإنَّ احلَْرَاَم بـَنيٌِّ  رََأ ِلِديِنِه َال َوبـَيـْ يـَْعَلُمُهنَّ َكِثٌري ِمْن النَّاِس َفَمْن اتـََّقى الشُّبُـَهاِت اْسَتبـْ
الشُّبُـَهاِت َوَقَع ِيف احلَْرَاِم َكالرَّاِعي يـَْرَعى َحْوَل احلَِْمى يُوِشُك أَْن يـَْرَتَع ِفيِه َأَال َوِإنَّ َوِعْرِضِه َوَمْن َوَقَع ِيف 

َال َوِإنَّ ِمحَى اللَِّه َحمَارُِمُه َأَال َوِإنَّ ِيف اجلََْسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََْسُد ُكلُُّه َوِإَذا ِلُكلِّ َمِلٍك ِمحًى أَ 
5)رواه مسلم(.َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسُد ُكلُُّه َأَال َوِهَي اْلَقْلبُ 

"Menceritakan Muhammad bin ‘Abdillah bin Numair Hamdani
menceritakan kepada kami ayahku menceritakan kepada kami
Zakariya dari Sya’bi dari Nu’man bin Bashir berkata Aku telah
mendengarnya mengatakan Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda
Sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas,
dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar yang
kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka barangsiapa menjaga
dirinya dari barang-barang (perkara) yang samar itu, maka ia telah
membersihkan agamanya dan kehormatannya, dan barangsiapa yang
jatuh dalam melakukan perkara yang samar-samar itu, maka ia telah
jatuh dalam perkara haram seperti pengembala di sekeliling tanah
larangan (halaman orang), lambat-laun ia akan masuk ke dalamnya.
Ingatlah bahawa tiap-tiap raja ada larangannya. Ingatlah bahawa
larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkanNya. Ingatlah
bahawa dalam jasad itu ada sekerat daging, jika ia baik, baiklah
jasad seluruhnya, dan jika ia rusak, rusaklah jasad seluruhnya.
Ingatlah, itu adalah hati."

C. Klasifikasi Binatang Halal dan Haram

1. Binatang Yang Halal

a. Binatang Ternak

Semua binatang ternak halal dimakan, berdasarkan firman Allah

SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 1:

4Ibid.
5 Abu al-Husein Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairi, Of. Cit., hlm., 750.
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.
(QS. Al-Maidah: 1)6

Binatang ternak yaitu semua binatang yang bisa diternakkan oleh

manusia, seperti kambing, onta, sapi, kerbau dan lain-lain.7

b. Belalang

Belalang halal dimakan, berdasarkan hadis Ibnu Umar, bahwa

Rasulullah SAW bersabda:

ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اللَّهِ  ثـََنا أَبُو ُمْصَعٍب َحدَّ ْبِن َحدَّ

َتاِن ُعَمَرَأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ُأِحلَّْت َلُكْم َمْيَتَتاِن َوَدَماِن َفَأمَّا اْلَمْيتَ 

8)رواه البخارى. (فَاحلُْوُت َواجلَْرَاُد َوأَمَّا الدََّماِن فَاْلَكِبُد َوالطَِّحالُ 

“Menceritakan Abu Mush’ab menceritakan kepada kami Abdul
Rahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdillah bin
Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda Dihalalkan untuk kita
dua bangkai dan dua darah, adapun dua bangkai itu adalah
belalang dan ikan, dan dua darah itu adalah hati dan limpa.” (HR.
Bukhari)

6 Ibid, hlm., 176.
7 M. Thalib, Fiqih Nabawi, (Surabaya: Al-Ikhlas, ___) hlm., 335.
8 Abu ‘Abdullah Muhammad Ibnu Isma’il ibn Ibrahim Ibn Mughirah Al-Bukhary, Op.

Cit., hlm., 533.
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Hadis dari Ibnu Auf, ia berkata:

ثـََنا أَبُو َعَوانََة َعْن َأِيب يـَْعُفوٍر َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِيب َأْوىفَ  ثـََنا أَبُو َكاِمٍل اجلَْْحَدرِيُّ َحدَّ َحدَّ

)مسلمرواه. (َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َسْبَع َغَزَواٍت نَْأُكُل اجلَْرَادَ َغَزْونَا َمَع َرُسوِل اللَِّه قَالَ 

9

“Menceritakan kepada kami Abu Kamil Juhdari menceritakan

kepada kami Abu ‘Awanah dari Abi Ya’fur dari Abdillah bin Abi ‘Auf

berkata Kami berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak tujuh

peperangan. Kami bersama beliau memakan belalang”. (HR. Muslim)

Belalang dan ikan laut disebut bangkai karena tidak disembelih

ketika akan dimakan. Ini berbeda dengan kambing, kalau akan

dimakan wajib disembelih dulu. Sedangkan hati dan limpa keduanya

berasal dari darah. Karena itu hati dan limpa disebut darah yang halal.

c. Ikan laut

Binatang laut yang hidupnya di dalam laut semuanya halal, baik

berupa ikan ataupun bukan, mati karena ada penyebabnya ataupun

mati sendiri.10 Sebagimana Firman Allah:









9 Abu al-Husein Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairi, Of. Cit., hlm., 939.
10 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2010), hlm., 466.
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“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang
berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi
orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu
(menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.
dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan
dikumpulkan”. (QS. Al-Maidah: 96)11

Ikan laut, ikan sungai, ikan tambak, dan ikan danau semua ini

disebut ikan laut. Ikan laut halal dimakan, baik ia mati di laut atau mati

di darat. Rasulullah SAW bersabda:

ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة َعْن َماِلٍك َعْن  َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم َعْن َسِعيِد ْبِن َسَلَمَة َحدَّ
اِر َأْخبَـرَُه أَنَُّه مسَِعَ  ِمْن آِل اْبِن اْألَْزَرِق َأنَّ اْلُمِغريََة ْبَن َأِيب بـُْرَدَة َوُهَو ِمْن َبِين َعْبِد الدَّ

ُسوَل اللَِّه ِإنَّا نـَرَْكُب َم فـََقاَل يَا رَ َسَأَل َرُجٌل النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ أَبَا ُهَريـَْرَة يـَُقولُ 
اْلَبْحَر َوَحنِْمُل َمَعَنا اْلَقِليَل ِمْن اْلَماِء فَِإْن تـََوضَّْأنَا بِِه َعِطْشَنا أَفـََنتَـَوضَُّأ ِمبَاِء اْلَبْحِر 

12)رواه ابو داود(لُّ َمْيَتُتهُ فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه احلِْ 

“Menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah dari Malik
dari Shofwan bin Sulaim dari Sa’id bin Slamah dari Ali ibnu Azroq
sesungguhnya Mughiroh bin Abi Burdah  dan dia dari Bani ‘Abdi
Ad-Dar mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Abu
Hurairoh mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya
kepada Rasulullah; Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sering
mengarungi dan membawa sedikit air,kalau kami berwudhu
dengannya maka kami akan kehausan, apakah boleh kami
berwudhu dengan air laut? Maka Rasulullah Saw bersabda: Laut
itu airnya suci dan halal bangkainya.” (HR. Abu Daud)

2. Binatang Yang Haram

a. Babi

11Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm., 125.
12 Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats as-Sijistani, Sunan Abi Daud, Jilid I, Dar al-Fikr

Beirut, hlm., 21.
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Binatang yang diharamkan oleh Al-Qur’an hanya satu, yaitu babi.

Allah SWT berfirman:












“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut
(nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa
(memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak
(pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. Al-baqarah: 173)13



































13 Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm., 27.
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“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang
tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam
binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan
(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,
(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada
hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan)
agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan
takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk
kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku,
dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang
siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. Al-Maidah: 3)14











“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan)
bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan
menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa
memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui
batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (QS. An-Nahl: 115)15
















14 Ibid, 108.
15 Ibid, hlm., 281.
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“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang
diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang
hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau
darah yang mengalir atau daging babi -karena Sesungguhnya
semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain
Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia
tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka
Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang". (QS. Al-An’am: 145)16

b. Binatang Buas dan Bertaring

Binatang-binatang yang terlarang untuk dimakan menurut hadis-

hadis Nabi SAW ialah semua binatang buas yang bertaring. Rasulullah

SAW bersabda:

ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن يـَْعِين اْبَن َمْهِديٍّ َعْن َماِلٍك َعْن ِإْمسَِعيَل  ُر ْبُن َحْرٍب َحدَّ َثِين زَُهيـْ َحدَّ
َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ْبِن َأِيب َحِكيٍم َعْن َعِبيَدَة ْبِن ُسْفَياَن َعْن َأِيب ُهَريـْرَةَ 

َباِع فََأْكُلُه َحرَامٌ قَاَل ُكلُّ  ثَِنيِه أَبُو الطَّاِهِر َأْخبَـَرنَا اْبُن َوْهٍب ِذي نَاٍب ِمْن السِّ و َحدَّ
17)رواه مسلم(

“Menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb menceritakan kepada

kami Abdul rahman yakni Ibnu Mahdi dari Malik dari Ismail bin Abi

Hakim dari ‘Abidah bin Sufyan Dari Abu Hurairoh dari Nabi Saw

bersabda: Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya

adalah haram.” (HR. Muslim)

c. Burung

Di dalam Al-Qur’an tidak ada keterangan tentang burung-burung

yang haram dimakan. Tetapi dalam hadis Nabi SAW ada keterangan

16 Ibid, hlm., 148.
17 Abu al-Husein Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairi, Op. Cit., hlm., 931
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yang melarang memakan burung yang berkaki mencengkram, seperti ;

burung gagak, burung hantu, dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda:

ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن ُمَعا ثـََنا ُشْعَبُة َعْن احلََْكِم َعْن َمْيُموِن ْبِن َحدَّ ثـََنا َأِيب َحدَّ ٍذ اْلَعْنَربِيُّ َحدَّ
نـََهى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ُكلِّ ِذي نَاٍب ِمْن ِمْهرَاَن َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ 

َباِع َوَعْن ُكلِّ ِذي ِخمَْلٍب ِمْن الطَّْريِ  18)رواه مسلم. (السِّ

“Menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Mu’ad ‘Anbari

menceritakan kepada kami Bapakku menceritakan kepada kami

Syu’bah dari Hakim dari Maimun bin Mihron dari Ibnu Abbas berkata

Nabi SAW melarang memakan setiap burung yang berkaki

mencengkram.” (HR. Muslim)

d. Serangga

Yang termasuk bangsa serangga seperti; tawon, semut, dan lain-

lain. Serangga ini tidak boleh dibunuh, berdasarkan hadis Ibnu Abbas,

ia berkata:

ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخبَـَرنَا َمْعَمٌر َعِن الزُّْهرِيِّ َعْن  ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْتَبَة َعِن اْبِن َحدَّ

نـََهى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن قـَْتِل أَْربٍَع ِمْن الدََّوابِّ النَّْمَلِة َعبَّاٍس قَالَ 

19)رواه امحد. (النَّْحَلِة َواْهلُْدُهِد َوالصَُّردِ 

18 Ibid, hlm., 931
19 Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal Bin Ilal Bin As’ad Bin Ibrahim Bin Idris Bin

Abdullah, Op. Cit., hlm., 440.
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“Mencerikan ‘Abdurrozaq telah mengabarkan kepada kami

Ma’mar dari Zuhri dari Ubaidillah bin ‘Abdillah bin Utbah dari Ibnu

‘Abbas berkata Nabi SAW melarang membunuh empat macam

serangga, yaitu; semut, tawon, burung teguguk (hud-hud) dan burung

suradi.” (HR. Ahmad)

Tetapi larangan membunuh serangga itu ialah membunuh tidak

untuk dimanfaatkan. Sedangkan kalau serangga tersebut dibunuh

untuk dimanfaatkan, seperti untuk obat, maka tidak dilarang. Bangsa

ulat, seperti ular dan kalajengking tersebut di atas dipandang sebagai

binatang yang kotor dan membahayakan, karena berbisa. Binatang-

binatang yang kotor dan mudharat kepada manusia ini haram dimakan.

Allah berfirman :




























“Yaitu orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang
(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang
ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang
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ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan
menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan
bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka
beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.
Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya,
menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan
kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang
beruntung”. (QS. Al-A’raf: 157)20

e. Jalalah

Jalalah adalah binatang pemakan feses (kotoran) manusia atau

hewan lain, baik berupa onta, sapi, dan kambing, maupun yang berupa

burung, seperti: garuda, angsa (yang memakan feses), ayam (pemakan

feses), dan sebagian gagak. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar, beliau

berkata:

ثـََنا َعْبَدُة َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِإْسَحَق َعْن اْبِن َأِيب جنَِيٍح َعْن  ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ َحدَّ

ٍد َعْن اْبِن ُعَمَر قَالَ ُجمَاهِ 

21)رواه ابو داود(

“Menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah

menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Muhammad bin Ishaq dari

Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Ibnu Umar berkata Rasulullah -

Shallallahu ‘alaihi wasallam- melarang dari memakan al-jallalah dan

dari meminum susunya”. (HR. Abu Daud).

f. Keledai Jinak

20 Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm., 171.
21 Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy’ats as-Sijistani,Of. Cit., hlm., 351.
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Hadits dari Anas bin Malik tentang keharaman keledai, beliau

berkata:

ُأِكَلْت اًنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َجاَءُه َجاٍء فـََقاَل ُأِكَلْت احلُُْمُر ُمثَّ َجاَءُه َجاٍء فـََقاَل 

َهَياِنُكمْ احلُُْمُر ُمثَّ  َجاَءُه َجاٍء فـََقاَل أُْفِنَيْت احلُُْمُر فََأَمَر ُمَناِديًا فـََناَدى ِيف النَّاِس ِإنَّ اللََّه َوَرُسولَُه يـَنـْ

22)رواه البخاري(. َعْن ُحلُوِم احلُُْمِر اْألَْهِليَِّة فَِإنـََّها رِْجٌس َفُأْكِفَئْت اْلُقُدوُر َوإِنـََّها لَتَـُفوُر بِاللَّْحمِ 

“Seseorang datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa
sallam sambil berkata, "Daging keledai telah banyak di konsumsi.
" Selang beberapa saat orang tersebut datang lagi sambil berkata,
"Daging keledai telah banyak di konsumsi." Setelah beberapa saat
orang tersebut datang lagi seraya berkata, "Keledai telah binasa."
Maka beliau memerintahkan seseorang untuk menyeru di tengah-
tengah manusia, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang
kalian mengkonsumsi daging keledai jinak, karena daging itu
najis." Oleh karena itu, mereka menumpahkan periuk yang di
gunakan untuk memasak daging tersebut." (HR. Bukhari)

g. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh

Hadis dari ‘Aisyah tentang keharaman binatang yang diperintahkan

untuk dibunuh, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ثـََنا َأْصَبُغ ْبُن اْلَفرَِج قَاَل َأْخبَـَرِين َعْبُد اللَِّه ْبُن َوْهٍب َعْن يُوُنَس َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن  َحدَّ
ُهَما قَاَلْت َحْفَصُة قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى  َساملٍِ قَاَل قَاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َلْيِه َوَسلََّم َمخٌْس ِمْن الدََّوابِّ َال َحرََج َعَلى َمْن قـَتَـَلُهنَّ اْلُغرَاُب َواحلَِْدأَُة َواْلَفْأرَُة اللَُّه عَ 
23) رواه البخارى(َواْلَعْقَرُب َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ 

“Menceritakan Asbagh bin Faroj berka telah mengabarkan kepadaku
Abdillah bin Wahab dari Yunus dari Syihab dari Salim berkata: telah
berkata Abdullah bin Umar RA telah berkata Hafsah berkata
Rasulullah Saw Ada lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh
dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung
rajawali, burung gagak dan kalb aqur (anjing galak).” (HR. Bukhari)

22 Abu ‘Abdullah Muhammad Ibnu Isma’il ibn Ibrahim Ibn Mughirah Al-Bukhary, Op.
Cit., hlm., 1406.

23 Ibid, 441.
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D. Binatang-Binatang Yang Kontroversial Kehalalan Dan Keharamannya

Binatang sebagai salah satu yang dimakan oleh manusia, pada dasarnya

terdiri atas binatang yang hidup di air dan bintang yang hidup di darat.

Binatang yang hidup di air, seperti ikan, seluruh ulama menghalalkannya

untuk dimakan.24 Bangkai ikan juga dihalalkan, pandangan ini merupakan

pedirian ulama Syafi’iyah dan Malikiah. Akan tetapi ada pula ulama yang

memilah-milah keadaan bangkai binatang air itu, yaitu apakah ikan yang mati

itu masih segar atau sudah busuk. Ikan mati yang masih segar boleh dimakan,

sedangkan ikan mati yang sudah membusuk akan mengapung dan tidak boleh

dimakan. Melalui hadis yang diriwayatkan dari Jabir dikatakan bahwa:25

ثـََنا ِإْمسَِعيَل ْبُن أَُميََّة َعْن أَ  ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُسَلْيٍم الطَّائِِفيُّ َحدَّ ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َعْبَدَة َحدَّ ِيب الزُّبـَْريِ َعْن َحدَّ
قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما أَْلَقى اْلَبْحُر أَْو َجَزَر َعْنُه َفُكُلوُه َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه قَال

26)رواه ابو داود. (َوَما َماَت ِفيِه َوَطَفا َفَال تَْأُكُلوهُ 

“Menceritakan kepada kami Ahmad bin ‘Abdah menceritakan kepada
kami Yahya bin Sulaim At-Thaifi menceritakan kepada kami Ismail bin
Umayah dari Abi Zubair dari Jabir bin Abdillah berkata Rasulullah telah
bersabda : Apa yang dilemparkan atau dibawa ke pantai oleh lautan maka
makanlah, dan yang telah mengapung janganlah kamu makan”. ( HR. Abu
Daud)

Menurut Abu Laila, Auza’I, dan Mujahid bahwa hewan laut halal

dimakan, kecuali babi laut yang makruh. Dan menurut al-Laits bin Sa’ad,

24 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984
M), hlm. 507.

25 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1993 M), hlm.
130-131.

26 Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy’ats as-Sijistani, Of. Cit., hlm., 358.
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binatang laut yang berkepala seperti manusia dan babi laut haram dimakan.27

Binatang yang hidup di darat pada dasarnya semuanya halal kecuali babi,

keharaman memakan daging babi sudah disepakati oleh para ulama,

dikarenakan ada nash al-Qur’an secara qath’i menyebutkan keharamannya.

Pemakain kata لحم الحنزیر yang berarti “daging babi” menunjukkan pula

keharaman memakan seluruh bagian dari babi, seperti tulangnya, lemaknya,

kulitnya, dan sebaginya. Penyebutan dengan istilah yang khusus dalam ayat

Al-Qur’an tentang daging babi memfaedahkan keseluruhan, seperti yang biasa

dipakai dalam kaidah bahasa Arab, apalagi didasarkan kepada kebiasaan

memakan sesuatu dari binatang adalah dagingnya.28

Istilah “babi” dalam arti sebagai binatang yang diharamkan di sini adalah

babi darat, bukan babi laut yang hidup di air. Babi laut termasuk binatang air

yang halal dimakan berdasarkan ayat 96 surat Al-Maidah. Imam Malik

berpendapat bahwa babi laut (khinzir al-ma’) makruh dimakan, sedangkan

ulama malikiah membolehkannya.29

Walaupun binatang darat dan binatang pada awalnya adalah halal selain

yang disebutkan oleh syarak, namun ada pula jenis-jenis tertentu yang

dinyatakan halal berdasarkan dalil yang tegas. Allah SWT berfirman:

QS. Al-Maidah ayat 1:






27 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, terj. Bidayatul Mujtahid;
analisafiqih para mujtahid, (Jakarta: Pustaka AMANI, 1989 M), hlm. 376.

28 Helmi Karim, Loc. Cit, hlm. 131
29 Wahbah Zuhaili, Loc. Cit.
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut

yang dikehendaki-Nya”.30

QS. An-Nahl ayat 5:







“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada

(bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya

kamu makan”.31

Yang dimaksud dengan binatang ternak adalah segala jenis binatang yang

bisa dipelihara, seperti; onta, kambing, sapi, ayam, kerbau, domba, dan

lainnya.

Anjing, walaupun termasuk binatang yang dipelihara oleh manusia dan

tidak ada pula nash yang secara tegas mengharamkannya, tergolong ke dalam

yang khabaits, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW ثمن الكلب خبیث (harga

30 Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm., 107.
31 Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm., 268.
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jual beli anjing itu kotor).32 Anjing tergolong najis berat (mughallazhah), sama

dengan babi. Bila sebuah bejana dijilatnya, bejana itu harus dibersihkan

dengan tujuh kali cucian yang salah satu diantara tujuh kali cucian itu harus

dengan air yang bercampur tanah, kecuali anjing laut. anjing laut termasuk

binatang laut yang hukumnya tidak sama dengan anjing. 33 Namun, dalam

masalah binatang khabaits para ulama berbeda pendapat. Menurut Syafi’I,

haram, menurut yang lain halal, menurut yang lain lagi makruh. Perbedaan

pendapat tersebut karena beda penafsiran terhadap firman Allah SWT:























“Yaitu orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang
(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di
sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan
melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi
mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang
buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu
yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya.
memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang
diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang
beruntung. (QS. Al-A’raf: 157)34

32 Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal
33 Wahbah Zuhaili, op.cit., hlm 507-508.
34 Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm., 171.
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Ulama yang berpendapat bahwa apabila binatang khabaits (yang

menjijikan) itu haram, harus ada nash yang jelas yang menyebutkan tidak

melalui penafsiran. Maka, mereka tidak mengharamkannya karena tidak ada

nash yang menyebutkan secara jelas. Ulama yang menafsirkan ayat tersebut

termasuk juga binatang yang menjijikan, berarti binatang yang menjijikan

haram dimakan.35

Kaidah lain yang dipakai ialah bahwa keharaman binatang buas dan

burung yang bercakar. Abu Hanifah berpendapat bahwa binatang pemakan

daging dikategorikan binatang buas. Termasuk dalam kategori pula gajah,

tupai dan kucing. Kesemuanya diharamkan menurutnya. Asy-Syafi’ii

berpendapat binatang buas yang diharamkan adalah yang menyerang manusia,

seperti srigala, singan, dan macan. 36 Imam Malik, yang diriwayatkan oleh

Ibnu Qasim, binatang buas berkaki empat makruh dimakan. Namun. Pengikut

Maliki berpendapat haram, karena pembahasan Imam Malik dianggap belum

tuntas.

Adapun burung yang bercakar adalah burung yang menyerang dengan

cengkramannya, seperti burung falcoon, gagak, garuda, dan lainnya. Jenis ini

diharamkan, menurut jumhur ulama, kecuali Imam Malik yang berpendapat

boleh.37

Perbedaan pendapat diantara para ulama terjadi juga pada hukum binatang

yang telapak kakinya berfungsi sebagai kuku, yang dimaksud adalah kuda,

bighal, dan himar. Menurut jumhur haram dimakan. Menurut riwayat Ibnu

35 Ibnu Rusyd, Op. Cit., hlm. 376.
36 M.A. Asyhari, Halal dan Haram, (Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989), hlm.172-173.
37 Wahbah Zuhaili, loc.cit.
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Abbas, boleh dimakan. Menurut Malik, suatu saat berpendapat haram dan

suatu saat berpendapat makruh.

Menurut Malik dan Abu Hanifah haram dimakan. Menurut Syafi’I, Abu

Yusuf, dan Muhammad boleh dimakan. Perbedaan pendapat seperti itu

dikarenakan ada hadis yang bertentangan dengan ayat Al-Qur’an secara lahir,

yaitu hadis Jabir dan lainnya. Dia berkata:

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي َوأَبُو الرَّبِيِع اْلَعَتِكيُّ َوقـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َواللَّْفُظ لَِيْحَىي قَاَل َحيَْىي  َأْخبَـَرنَا و قَالَ َحدَّ
ثـََنا  َأنَّ َمحَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن َعْمرِو ْبِن ِديَناٍر َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّهِ اْآلَخرَاِن َحدَّ

.وِم اْخلَْيلِ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نـََهى يـَْوَم َخْيبَـَر َعْن حلُُوِم احلُُْمِر اْألَْهِليَِّة َوأَِذَن ِيف حلُُ 
38)مسلمرواه (

“Menceritakan Yahya bin Yahya dan Abu Robi’ “Attaqi dan Qutaibah bin
Sa’id dan lafadz Yahya  berkata Yahya telah menceritakan kepada kami
dan berkata yang lainnya telah menceritakan Hammad bin Zaid dari Amr
bin Dinar dari Muhammad bi ‘Ali dari Jabir bin Abdillah sesungguhnya
Rasulullah SAW melarang makan daging himar yang jinak pada perang
khaibar, dan memperbolehkan makan daging kuda.” (HR. Bukhari dan
Muslin).
Ulama yang memadukan hadis tersebut dengan ayat berpendapat bahwa

larangan dalam ayat tersebut adalah haram, sedangkan larangan dalam hadis

itu bersifat makruh. Ulama yang berpendapat bahwa hadis tersebut menasakh

ayat atau melengkapi ayat, berarti himar itu haram. Ulama yang berpendapat

bahwa himar itu halal, mendasarkan diri pada hadis dari Abu Ishaq as-

Syaibani dari Abu Aufa. Dia berkata:

38 Abu al-Husein Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairi, Op. Cit., hlm., 936.



51

أن أكفئوا . م.خبيرب وطبخناها فنادى منادي رسول اهللا ص. م.أصبنا محرا مع رسول اهللا ص

: فقال , فذكرت ذلك لسعيد بن جبري: قال ابن اسحاق . القدور مبا فيها

39).أخرجه مسلم . (كانت تأكل اجللة

“Kami mendapat himar bersama Rasulullah SAW pada perang khaibar.
Kami memasaknya lalu penyeru yang diperintah oelh rasulullah SAW
berseru,’Tuangkan daging himar yang ada dalam periuk-periuk itu.’Ibnu
Ishaq berkata, ‘Saya tanyakan tentang hadis ini kepada Sa’id bin Jubair.’
Dia menjawab,’Himar diharamkan karena memakan barang najis.” (HR.
Muslim).

Demikian juga dengan bighal, para ulama memperselisihkannya karena

ada dalil khitab yang berbeda antara ayat yang satu dengan ayat lain. Ayat

yang satu sebagai berikut:

)7: النحل. (واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة

“Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal, dan keledai agar kamu

menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan.” (QS. An-Nahl: 7)40

)79: غافر. (لرتكبوا منها ومنها تأكلون... 

“Agar kamu menungganginya dan memakannya.” (QS. Ghafir: 79).41

Ayat yang pertama menunjukkan bahwa bighal dan keledai boleh dinaiki,

tanpa ada penyebutan halal dimakan, karena pokok pembahasannya tentang

kendaraan. Tapi, apabila keledai dan bighal itu diqiyaskan dengan kuda yang

halal dimakan menurut hadis Jabir, maka keledai dan bighal sama dengan

kuda.42

39 Ibid, Juz II, 934.
40 Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm., 269.
41Ibid, hlm., 477
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Para ulama berbeda pendapat pula pada binatang yang disuruh untuk

dibunuh pada saat ihram. Menurut Syafi’I, perintah membunuh hewan-hewan

tersebut (Burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus, dan anjing yang

suka menggigit) karena hewan-hewan itu haram dimakan, sebagaimana

larangan membunuh hewan yang halal dimakan pada saat ihram karena

hewan-hewan tersebut halal dimakan. Menurut Malik, Abu Hanifah, dan

mayoritas pengikut keduanya, perintah membunuh lima macam hewan

tersebut bukan berarti hewan-hewan tersebut haram dimakan. Itu hanya

menunjukkan bahwa apabila perintah tersebut tidak dijalankan berarti

pelanggaran atau dosa.43

42 Ibnu Rusyd, Loc. Cit.
43 Ibnu Rusyd, Op. Cit., hlm. 375.


