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Fikih Kuliner 

Sebuah Pengantar 

 

A. Definisi  
Frasa fikih kuliner terdiri dari dua kata. Masing-masing kata ini memiliki 

arti tersendiri yang terpisah dengan kata lainnya. Maka, sebelum kita artikan 
fikih kuliner sebagai gabungan dua kata, kita akan definisikan terlebih dahulu 
masing-masing kata tersebut; fikih dan kuliner. 

1. Fikih 

a. Etimologi 

Secara bahasa fikih diambil dari kata الفقه dalam Bahasa Arab yang berarti 
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pemahaman, pengertian yang baik, pengetahuan, dan kecerdasan. Maka 
seorang yang alim -banyak ilmu- bisa disebut juga dengan fakih.  

Allah SWT berfirman, 

ا َكثرًِيا قَهُ نَفْ  َما ُشَعْيُب  يَ  قَالُوا  تَُقولُ  ِممَّ

“Mereka berkata: "Hai Syu´aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa 
yang kamu katakan itu.” (QS hud : 91) 

 

b. Terminologi 

Di masa awal Islam, fikih diartikan sebagai ilmu tentang hukum agama 
yang komprehensif. Mencakup ilmu aqidah, tafsir, hadis, hukum cabang-
cabang amaliyah, dan termasuk juga akhlak. 
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Makna yang luas ini diambil dari nas-nas syariah yang banyak tersebar di 
dalam Al-Quran dan Hadis yang menunjukkan bahwa fikih ialah pemahaman 
terhadap ilmu syariah secara umum/ keseluruhan.  

Misalnya firman Allah SWT, 

ينِ   ِف   ِلَيتََفقَّهُوا  َطائَِفة    ِمْْنُمْ   ِفْرقَة    ُكُِ   ِمنْ   نََفرَ   فَلَْوَل    ََۚكفَّةً   ِلَيْنِفُروا  الُْمْؤِمنُونَ   ََكنَ   َوَما   َوِلُيْنِذُروا  اُلِ

َذا قَْوَمهُمْ 
ِ
مْ  َرَجُعوا ا لَْْيِ

ِ
َّهُمْ  ا َذُرونَ  لََعل  ََيْ

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 
untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 
kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-
Taubah : 122) 
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Dan juga hadis Nabi SAW, 

ُ  يُرِدِ  َمنْ  ا ِبهِ  اّللَّ ينِ  ِف   يَُفقُِهْهُ  َخرْيً  اُلِ

“Barangsiapa dikehendaki Allah (mendapat) kebaikan, maka ia akan 
dipahamkan dalam (masalah) agama.” (HR al-Bukhari dan Muslim.) 

Namun di pertengahan masa generasi tabi’in, ilmu fikih mengalami 
pergeseran makna menjadi lebih khusus. ia diartikan sebagai ilmu yang 
berhubungan dengan proses menyimpulkan hukum dari nas-nas syariah 
yang terperinci dengan metodologi tertentu.  

Dan hingga sekarang banyak para ulama mendefinisikan fikih secara 
istilah, yaitu; 
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  التفصيلية أأدلهتا من املكتسب  العملية الرشعية ابلأحاكم العمل

“Ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang sifatnya praktik 
(amaliyah), yang disimpulkan dari dalil-dalil syariah yang terperinci.” 

Maka seorang ahli fikih (fakih) ialah orang yang memiliki kemampuan 
khusus dalam menarik kesimpulan hukum syar’i dari dalil-dalil yang tersedia. 

 

2. Kuliner 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kuliner memiliki makna 
berhubungan dengan masak-memasak. Namun dalam perkembangannya, 
kata ini sering kita gunakan untuk menyebut segala jenis makanan dan 
minuman serta semua yang berhubungan dengan aktifitas makan dan 
minum. 
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Mulai dari makanan berat, ringan, kue-kue, yang digoreng, direbus, 
dipanggang, dibakar, dll. Baik berasal dari hewan maupun tumbuhan. 
Semuanya itu hampir-hampir bisa dihimpun dalam satu kata ajaib, yaitu 
‘kuliner’. Pun dengan segala jenis minuman. 

Termasuk juga kegiatan makan minum itu sendiri, orang sekarang lebih 
akrab menggunakan istilah ‘kulineran’. 

Setelah kita mengetahui makna dari masing-masing kata fikih dan 
kuliner, saatnya kita mengartikan apa yang dimaksud dengan fikih kuliner. 
Pengertian fikih kuliner tidak juga terlepas dari arti kata yang menyusunnya.  

Fikih kuliner ialah ilmu fikih yang khusus mempelajari tentang hukum 
mengonsumsi makanan dan minuman. Dan segala yang berkaitan 
dengannya, agar diketahui mana yang halal dan boleh dikonsumsi, dan mana 
yang haram sehingga dilarang untuk dikonsumsi. 
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Dalam literatur fikih yang berbahasa Arab, para fuqaha biasa 
menggunakan istilah fiqhu al-ath’imah ( األطعمة  فقه ). Kata al-ath’imah merupakan 
bentuk jamak dari kata tho’am yang bermakna makanan.  

Secara bahasa makanan ialah segala yang dikonsumsi oleh orang, baik 
berupa makanan pokok, buah-buahan dan juga obat-obatan. Bahkan secara 
umum, minuman juga bisa dimasukkan ke dalam ‘makanan’. Sebagaimana 
firman Allah SWT, 

ا نَّ   قَالَ   اِبلُْجُنودِ   َطالُوُت   فََصلَ   فَلَمَّ
ِ
َ  ا  يَْطَعْمهُ   لَمْ   َوَمنْ  ِمُنِ   فَلَيَْس   ِمنْهُ   ََشَِب   فََمنْ   ِبَْنَر    ُمْبتَِليُكْ   اّللَّ

َّهُ  ن
ِ
لَّ  ِمُنِ  فَا

ِ
 ِبَيِدهِ  غُْرفَةً  اغََْتََف  َمنِ  ا

“Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: 
"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka 
siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. Dan 
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barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, 
maka dia adalah pengikutku”. QS Al-Baqarah : 249 

   

Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mengabarkan 
tentang air zam zam, 

هنا ، ا  هنا مباركة  ُسقم   وشفاءُ [ بزيدة   ورد] ُطعم   طعامُ  ا   

“Air zam-zam ini air yang berkah, ia bisa dikonsumsi [dan obat dari 
berbagai penyakit].” HR Muslim  

Adapun secara istilah, para fuqaha mendefinsikan tho’am sebagaimana 
maknanya secara bahasa. Artinya setiap yang bisa dikonsumsi -dimakan/ 
diminum- masuk dalam definisi tho’am. Bahkan untuk benda-benda yang 
secara adat tidak dikonsumi, sebagian ulama tetap memasukkann ke dalam 
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kategori ini. misalnya misk, cangkang telur, dll. 

 

B. Ruang Lingkup  

1. Posisi Fikih Kuliner 

Untuk mengetahui hukum asal makanan, maka harus dicari terlebih 
dahulu di dalam nas-nas syariah. Para ulama sepakat akan hal ini. Yang 
menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama ialah ketika satu 
makanan tidak disebut secara eksplisit di dalam teks syariah. Apa hukum 
dasarnya?  

a. Haram 

Hukum asal makanan yang tidak terdapat di nas syariah, ialah terlarang. 
Ini adalah pendapat Hanafiyah dan sebagian Hanabilah. 
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Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT 

َذا  الَْكِذَب   َألِْسنَُتُكُ   تَِصُف   ِلَما  تَُقولُوا  َوَل  َذا  َحََلل    َه َٰ واِلتَ   َحَرام    َوَه َٰ ِ   عََل   ْفََتُ نَّ    ۚالَْكِذَب   اّللَّ
ِ
  ا

ينَ  ِ ونَ  اَّلَّ ِ  عََل  يَْفََتُ  يُْفِلُحونَ  َل  الَْكِذَب  اّللَّ

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-
adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (QS. An-Nahl : 
116) 

Dan juga keumuman hadis Nabi Muhammad SAW, 

نَّ 
ِ
نَّ   بَِيُ    احلَََللَ   ا

ِ
َّقَى   فََمنِ   النَّاِس   ِمنَ   َكثرِْي    يَْعلَُمهُنَّ   لَ   ْشتَِِبَات  مُ   ُأُمْور    َوبَيَْْنَُما  بَِيُ    الَحَرامَ   َوا   ات
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ُِبَاِت  أَ   فَقَدِ   الش ُّ تَْْبَ يْنِهِ   اس ْ ُِبَاِت   ِف   َوقَعَ   َوَمنْ   َوِعْرِضهِ   ِلِ اِعي  احلََرامِ   ِف   َوقَعَ   الش ُّ  َحْولَ   يَْرَعى  ََكلرَّ

نَّ   َألَّ   ِفْيهِ   يَْرتَعَ   َأنْ   يُْوِشكُ   احِلَمى
ِ
نَّ   َألَ   ِِحًى  َمِل    ِلُكُِ   ِوا

ِ
نَّ   َأَل   َمَحاِرُمهُ   للاِ   ِِحَى  َوا

ِ
  اجلََسدِ   ِف   َوا

َذا ُمْضغَةً 
ِ
َذا ُُكُّهُ  اجلََسدُ  َصلُحَ  َصلَُحْت  ا

ِ
القَلُْب  َوِهَ  َأَل   ُُكُّهُ  اجلََسدُ  فََسدَ  فََسَدْت  َوا  

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. 
Di antara keduanya terdapat perkara syubhat–yang masih samar–yang 
tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan 
diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan 
kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, 
maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada 
penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan 
yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah 
larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara 
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yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. 
Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh 
jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati 
(jantung).” (HR. Bukhari dan Muslim) 

 

Dan juga hadis lain, 

نَّ :    الوَداعِ   جحَّةِ   ف   ِبمنً   النَّحر  يْوم  ُخْطبتِهِ   ف  قَالَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اّللَّ   رُسول   أأنَّ   بْكرةَ   َأيب  وعنْ   ِدماَءُُك،  ا 

ُكُ   ف  َهَذا،  شهرُِكُْ   ف  َهَذا،  يوِمُك   َكُحْرمة  عَلَْيُك   حرام    وأأْعراَضُك   وأأْموالَك َّْغت  َهلْ   أأل  َهَذا،  بََلِ   بل

  عَلَيهِ   متفق  

"sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram atas kalian, 
sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan ini, dan tanah kalian ini. hal 
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ini telah aku sampaikan." 

  

b. Tawaqquf 

Ini adalah pendapat sebagian Hanafiyah, sebagian Syafi’iyah, dan 
sebagian Hanabilah. Madzhab kedua ini berargumen dengan hadis Nabi 
Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukahri dan Muslim dari 
sahabat An-Nu’man bin Basyir, yang telah disebutkan sebelumnya. 

 

c. Mubah 

Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, 
Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah.  

Ibnu Abdin condong kepada pendapat ini dan menyebutkan, 
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  احلنفية من امجلهور عند ال ابحة  الأصل أأن اخملتار

“Pendapat yang dipilih oleh mayoritas Hanafiyah ialah hukum asal 
sesuatu; mubah.” 

Imam as-Suyuthi menyebutkan, 

  التحرمي عل الليل  يدل حىت ال ابحة الأش ياء ف والأصل قاعدة،

“kaidah: hukum asal segala sesuatu adalah boleh, sampai adanya dalil 
yang mengharamkan” 

Ibnu Hajar menegaskan, 

ال ابحة  لرشعا  ورود بعد الأش ياء ف الأصل   
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“hukum asal sesuatu setelah datangnya ketentuan syariah adalah boleh” 

 

2. Objek Pembahasan 

➢ Makanan itu sendiri dan kaidah halal-haramnya, baik dari sisi 
internal atau eksternal.  

➢ Perbuatan mukallaf (hukum mengonsumsinya) 

 

C. Dalil-dalil umum  

1. Al-Quran 

a. QS Al-Baqarah : 29 

ي  ُهوَ  ِ يًعا  اْلَْرِض   ِف   َما  لَُكْ   َخلََق   اَّلَّ تََوى    ُثَّ   ََجِ َل   اس ْ
ِ
َماءِ   ا اُهنَّ   السَّ ْبعَ   فََسوَّ اَوات    س َ   َوُهوَ    ََۚسَ
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ء   ِبُكُِ   عَِلي   ََشْ

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan 
Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. 
Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 29) 

 

b. QS Al-Maidah : 1 

َا  يَ  ينَ   َأُّيُّ ِ َّْت    ۚاِبلُْعُقودِ   َأْوفُوا  أ َمنُوا  اَّلَّ ميَةُ   لَُكْ   ُأِحل لَّ   اْلَنَْعامِ   ََبِ
ِ
ْيدِ   ُمِحُلِ   غرَْيَ   عَلَْيُكْ   يُْتَل    َما  ا   َوَأنُْتْ   الصَّ

نَّ   ُۗحُرم  
ِ
َ  ا ُكُ  اّللَّ  يُرِيدُ  َما ََيْ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang 
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demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah : 1) 

 

c. QS Al-Maidah : 3 

مُ   الَْمْيتَةُ   عَلَْيُكُ   ُحُرَِمْت  ِ   ِلغَرْيِ   ُأِهلَّ   َوَما  الِْخْْنِيرِ   َولَْحمُ   َوالَّ يَةُ   َوالَْمْوقُوَذةُ   َوالُْمْنَخنِقَةُ   ِبهِ   اّللَّ ُدِ  َوالُْمََتَ

ُبعُ   َأَكَ   َوَما  َوالنَِّطيَحةُ  لَّ   الس َّ
ِ
تَْقِسُموا  َوَأنْ   النُُّصِب   عََل   ُذِبحَ   َوَما  َذكَّْيُتْ   َما   ا ِلُكْ    ۚاِبْلَْزَلمِ   تَس ْ   َذَٰ

ينَ   يَِئَس   ْومَ الْيَ    ِۗفْسق   ِ َشْوهُْ   فَََل   ِدينُِكْ   ِمنْ   َكَفُروا  اَّلَّ   َوَأتَْمْمُت   ِدينَُكْ   لَُكْ   َأْْكَلُْت   الَْيْومَ    َۚواْخَشْونِ   ََتْ

ْسََلمَ   لَُكُ   َوَرِضيُت   ِنْعَمِت   عَلَْيُكْ 
ِ
ْث    ُمتََجاِنف    غرَْيَ   َمْخَمَصة    ِف   اْضُطرَّ   فََمنِ    ِۚدينًا  اْل

ِ
نَّ    ِۙل

ِ
َ   فَا  اّللَّ

 َرِحي   غَُفور  
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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) 
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d. QS Al-An’am : 119 

ا  تَأُُْكُوا  َألَّ   لَُكْ   َوَما ِ   اْسُ   ُذِكرَ   ِممَّ لَ   َوقَدْ   عَلَْيهِ   اّللَّ مَ   َما  لَُكْ   فَصَّ لَّ   عَلَْيُكْ   َحرَّ
ِ
لَْيهِ   اْضُطِرْرُتْ   َما  ا

ِ
نَّ    ۗا

ِ
  َوا

ُّونَ  َكثرًِيا مْ  لَُيِضل نَّ   ِۗعمْل   ِبغَرْيِ  ِبأَْهَواِِئِ
ِ
َّكَ  ا  اِبلُْمْعتَِدينَ  َأعْملَُ   ُهوَ   َرب

“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) 
yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya 
Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, 
kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya 
kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) 
dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya 
Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui 
batas.” (QS. Al-Anam : 119) 
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e. QS Al-An’am : 145 

َلَّ   ُأوِحَ   َما  ِف   َأِجدُ   َل   قُلْ 
ِ
ًما  ا لَّ   يَْطَعُمهُ   َطاِع    عََل    ُمَحرَّ

ِ
  لَْحمَ   َأوْ   َمْسُفوًحا  َدًما  َأوْ   َمْيتَةً   يَُكونَ   َأنْ   ا

َّهُ   ِخْْنِير   ن
ِ
ِ   ِلغَرْيِ   ُأِهلَّ   ِفْسقًا  َأوْ   رِْجس    فَا نَّ   عَاد    َوَل   اَبغ    غرَْيَ   اْضُطرَّ   فََمنِ    ِۚبهِ   اّللَّ

ِ
َّكَ   فَا  َرِحي    غَُفور    َرب

“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-Anam : 145) 
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f. QS Al-A’raf : 157 

ينَ  ِ َِّبُعونَ   اَّلَّ ُسولَ   يَت يَّ   النَِّبَّ   الرَّ ي  اْلُُمِ ِ ُدونَهُ   اَّلَّ يلِ   التَّْوَراةِ   ِف   ِعْنَدهُْ   َمْكُتوابً   ََيِ ْْنِ
ِ
  يَأُْمُرهُْ   َواْل

لُّ   الُْمْنَكرِ   َعنِ   َويَْْنَاهُْ   اِبلَْمْعُروِف  َباِت   لَهُمُ   َوَُيِ يُِ ُرِمُ   الطَّ مُ   َوَُيَ ُهْ   َعْْنُمْ   َويََضعُ   الَْخَبائِثَ   عَلَْْيِ ْْصَ
ِ
  ا

َِّت   َواْلَغََْللَ  َ   ال مْ   ْت ََكن ينَ    ۚعَلَْْيِ ِ ُروهُ   ِبهِ   أ َمنُوا  فَاَّلَّ وهُ   َوَعزَّ ََّبُعوا  َونَََصُ ي  النُّورَ   َوات ِ    ۙ َمَعهُ   ُأنِْزلَ   اَّلَّ

ئِكَ   الُْمْفِلُحونَ  هُُ  ُأولَ َٰ

“(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 
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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-Araf : 157) 

 

2. Hadis  

a. Hadis Abu Hurairah 

  ِمنَ  ََنب   ِذي ُكُّ : »قَالَ  - وسمل عليه للا  صل - النَِّبُِ  َعنِ  - عنه للا  رض  -  ُهَريَْرةَ  َأيِب  َعنْ 

َباعِ    َوُكُّ : »َوَزادَ .  هَنَىى :  ِبلَْفظ   َعبَّاس    ِابْنِ   َحِديِث   ِمنْ :  َوَأْخَرَجهُ   ُمْسمِل    َرَواهُ .  َحَرام «  فَأَُُكهُ ,  الس ُِ

رْيِ  ِمنَ  ِمْخلَب   ِذي  «الطَّ

“Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW; “setiap hewan buas yang bertaring, 
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haram dimakan.” HR Muslim. Riwayat Ibnu Abbas dengan lafal “Nabi SAW 
melarang...” dan ditambah “dan setiap burung yang memiliki cakar 
tajam.” 

 

b. Hadis Jabir bin Abdillah 

ِ   َرُسولُ   هَنَىى:  قَالَ   -  عنه  للا  رض  -  َجاِبر    َوَعنْ    َعنْ   َخْيَْبَ   يَْومَ   -  وسمل  عليه  للا  صل  -  اّللَّ

َص : »الُْبَخاِريُِ  لَْفظِ َوِف ( 1. )عَلَْيهِ  ُمتََّفق  . الَْخْيلِ  لُُحومِ  ِف  َوَأِذنَ , اْلَْهِليَّةِ  الُْحُمرِ  لُُحومِ   «َوَرخَّ

“Dari Jabir ra, ia berkata, “Pada hari Khaibar, Rasulullah SAW melarang 
memakan daging keledai, dan beliau menizinkan memakan daging kuda.” 
Muttafaq ‘alaih 
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c. Hadis Ibnu Abbas 

ُ   َرِضَ   -  َعبَّاس    ابْنِ   َوَعنِ  ِ   َرُسولُ   هَنَىى:  قَالَ   -  َعْْنَُما  اّللَّ   قَْتلِ   َعنْ   -  ملوس  عليه  للا  صل  -  اّللَّ

 ِ َواُبِ  ِمنَ  َأْربَع دُ , َوالْهُْدُهدُ , َوالنَّْحَلُ , النَّْمَلُ : الَّ َ  ِحبَّانَ  ابْنُ  َوََصََّحهُ , َداُودَ  َوَأبُو, َأِْحَدُ  َرَواهُ . َوالَصُّ

“Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang membunuh 
empat hewan; semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad.” HR 
Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. 

 

d. Hadis Ibnu Umar 

رَ  ابْنِ  َوَعنِ  ُ   َرِضَ   - ُُعَ ِ  َرُسولُ  هَنَىى: قَالَ  - َعْْنَُما اّللَّ َلِ  َعنْ  - وسمل  عليه  للا صل - اّللَّ   الَْجَلَّ

لَّ   اْلَْربََعةُ  َأْخَرَجهُ . َوَألَْباهِنَا
ِ
ََّساِئُّ   ا نَهُ , الن ِمِذيُّ  َوَحس َّ ْ  الَُتِ
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“Dari Ibnu Umar ra, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang memakan 
jallalah dan susunya.” HR al-Arba’ah kecuali an-Nasa’i, dan dihasankan 
oleh at-Tirmidzi. 

 

e. Hadis Abu Qatadah 

ةِ  ِف  - عنه للا  رض  - قَتَاَدة   َأيِب  َوَعنْ   عليه  للا صل -  النَِّبُّ   ِمنْهُ  فَأََكَ  -الَْوْحِشُِ  الِْحَمارِ  ِقصَّ

 عَلَْيهِ   ُمتََّفق  . وسمل

“Dari Abu Qatadah ra menceritakan bahwa Nabi SAW pernah memakan 
daging zebra.” Muttafaq ‘alaih. 

 

D. Klasifikasi 
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