
HEWAN HALAL DAN HARAM

1.  Binatang yang Dihalalkan

Setiap  zat  adalah  halal,kecuali  jika  ada  larangan  dari  agama  atau  ada  sesuatu  yang 

mendatangkan  madharat.demikian  pula  segala  binatang  pada  dasarnya  halal,kecuali  ada 

larangan terhadap binatang tertentu yang di haramkan karena adanya pengecualian.

Sabda Rasulullah SAW :

“yang halal adalah apa-apa yang di bolehkan Allah dalam kitab-nya.dan yang haram adalah 

apa-apa yang di larang Allah dalam kitab-nya,dan apa yang tidak di terangkannya maka itu 

yang termasduk yang d maafkan sebagainkemudahan bagimu” (h.r ibnu majah dan at-tirmizi)

Secara garis besar binatang yang halal  dimakan dagingnya ada dua macam yaitu binatang 

yang hidup di drat dan hidup di air,kecuali binatang-binatang yang sudah jelas di haramkan 

oleh syara’ (hukum islam).

a.   Binatang Darat

binatang darat yang halal untuk dimakan banyak macamnya ,misalnya:

  

                         SAPI                                      KAMBING                                 AYAM

            

                      UNTA                                      KERBAU                               KUDA

                

         BEBEK                                      BELALANG  KELINCI, dan sebagainya

Binatang tersebut halal karena binatang tersebut termasuk binatang ternak yang dihalalkan, 

tidak menjijikan, tidak kotor dan tidak membahayakan bagi orang yang memakanya .



b.  Binatang Air (laut)

             

                UDANG                RAJUNGAN (KEPITING LAUT)                 IKAN MAS

       

              KERANG LAUT            

Semua binatang yang hidupnya di air adalah halal, baik yang berupa ikan maupun bukan, 

yang  mati  karena  penyebab  tertentu  maupun  yang  mati  sendiri.  Untuk  binatang  yang 

menyerupai  binatang  haram  seperti   anjing  laut,  babi  laut  sebagian  ulama 

mengharamkanya. Allah  berfirman dalam surat al-ma-idah ayat 96 yang bebunyi :

“Dihalalkan bagimu binatang laut (sungai,danau,kolam dan sebagainya)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 akn di kumpulkan. 

2.  Binatang yang Diharamkan

Selain binatang yang halal ada juga binatang yang haram untuk di makan.adapun jenis-jenis 

yang di haramkan sebagai berikut.

A. Haram karena nas Al-Qur’an dan Hadist

 

              BABI                                       BUAYA                                   ELANG



               

             HARIMAU                            ANJING                               BEKICOT

              KODOK

(Sesuai al-qur’an dan hadis), contohnya : keledai, babi, anjing, binatang buas yang bertaring 

dan berkuku tajam.

Sabda Rasulullah SAW :

“Dari Ibnu Abbas r.a. berkata rasulullah saw, telah melarang memakan binatang bertaring dari 

jenis binatang buas dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeramnya” 

(H.R. Muslim)

B. Haram karena diperintahkan untuk membunuhnya

           

                   ULAR                                ELANG                                   GAGAK

                TIKUS          ANJING

Sabda Rasulullah SAW :

“Lima macam binatang yang jahat hendaklah di bunuh, baik di tanah halal maupun di tanah 

haram, yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing buas dan burung elang” (H.R. Muslim)



C. Haram sebab dilarang membunuhnya

         

                   SEMUT                                    LEBAH                                 HUD-HUD

Sabda Rasulullah SAW :

“Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi Muhammad saw.telah melarang membunuh empat macam 

binatang yaitu semut, lebah, burung hud-hud dan burung hantu (sardi) (H.R Ahmad 

dan lainya) 

D. di haramkan karena menjijikan atau kotor.

Sebagian para ulama menyebutnya hasyarat, yaitu binatang bumi yang kecil-kecil dan 

kotor, misalnya ulat, kutu anjing, cacing, lalat, laba-laba, nyamuk, kumbang, belatung 

dan sejenisnya.  Allah menjelaskan di  dalam surah al-araf ayat  157 yang bebunyi : 

“Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”

Untuk binatang yang hidup di  dua  alam kebanyakan para  ulama mengharamkanya 

seperti buaya, kodok, keong, kura-kura, bekicot dan lain-lain.

Selain binatang di atas ada beberapa macam makanan yang berasal dari binatang dan 

haram untuk di konsumsi sesuai dengan  firman Allah dalam surah al ma-idah ayat 3 

yang berbunyi : “telah diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, binatang 

yang disembelih bukan karena Allah, yang (mati) karena dicekik, dipukul karena jatuh 

dari  atas,karena  ditanduk,  karena  di  makan oleh  binatang buas  kecuali  yang dapat 

kamu sembelih dan yang di sembelih untuk berhala.

Dari ayat dia atas dapat disimpulkan bahwa binatang yang haram,antara lain berikut.

• Bangkai yaitu binatang yang mati bukan karena di sembelih atau di buru oleh 

manusia.

• Darah.

• Daging babi.

• Hewan yang di sembelih tanpa menyebut nama Allah.

• Hewan yang mati karena di tanduk.

• Hewan yang mati karena jatuh dari atas

• Hewan yang mati karena di pukul.

• Hewan yang mati karena tercekik.

• Hewan yang di sembelih untuk berhala.

• Hewan yang mati karena di terkam binatang buas.


