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Bab 1 : Pengertian 

Kata istihalah menurut para ulama berarti : 

ِء َعن َطبِعِه َوَوصِفِه َأو عََدِم الإمََكنِ  ُ الَّشي  تَغَُّير

Berubahnya suatu benda dari tabiat dan sifatnya atau tidak adanya 
ketetapan.1 

Maksudnya suatu benda telah berubah dari wujud aslinya menjadi 
benda lain yang berbeda zat dan sifatnya. Dan perubahan zat dan sifat itu 
berpengaruh kepada perubahan hukumnya.  

Bila benda najis mengalami perubahan zat dan sifat menjadi benda lain 
yang sudah berubah zat dan sifatnya, maka benda itu sudah bukan benda 
najis lagi. 

 
1 Kasysyaf Al-Qina' jilid 1 hal. 197 
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Bab 2 : Pendapat Bahwa Istihalah Mengubah Najis 

Para ulama memang berbeda pendapat tentang apakah benda najis 
yang sudah berubah menjadi benda lain itu akan hilang kenajisannya. 

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan bahwa istihalah itu 
mengubah hukum najis pada satu benda menjadi tidak najis. 1 

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah bersikeras bahwa najis 
‘ain seperti babi, meski sudah mengalami perubahan total, hukumnya tidak 
berubah menjadi suci.2 

Pendapat pertama adalah pendapat yang mendukung istihalah sebagai 
hal yang bisa mengubah benda najis menjadi. 

A. Pendukung 

Di antara mereka yang mendukung pendapat ini adalah Ibnu Al-
 

1 Al-Inshaf jilid 1 hal. 138 Ad-Dasuki jilid 1 hal. 52 
2 Nihayatul Muhtaj jilid 1 hal. 247, Raudhatutthalibin jilid 1 hal. 28  
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Humam dari mazhab Al-Hanafiyah, serta Syaikul Islam Ibnu Taimiyah. 
Ibnu Al-Humam (861 H) dari kalangan Hanafiyah mengatakan dalam 

Kitabnya Fathu Al-Qadir : 

ن امللح غُّي العظم واللحم، فإإذا صإر ملحإ ترتب حمك امللح ونظُّيه يف الرشع النطفة جنسة  فإإ

طإهر   والعصُّي  فتطهر،  مضغة  وتصُّي  جنسة  ويه  علقة  ويصُّي  وتصُّي  فينجس  مخرا  فيصُّي 

 خال فيطهر، فعرفنإ أ ن اس تحإةل العني تس تتبع زوال الوصف املرتب علهيإ 

Sesungguhnya garam itu bukan lagi tulang ataupun daging , karena telah 
berubah menjadi garam , begitu juga Mani (Najis) berubah menjadi 
segumpal darah (najis) dan berubah menjadi segumpa daging (Suci) , 
demikian juga hasil perahan (suci) menjadi Khomr (najis) kemudian 
berubah lagi menjadi Cuka (suci, dengan sendirinya) maka dari hal diatas 
kita menjadi tahu bahwa Istihaalah (Perubahan) suatu benda itu 
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mengikuti perubahan pada sifatnya yang terdapat padanya.1 

Teks yang sama seperti diatas juga kita bisa dapatkan dalam kitab Al-
Bahru Ar-Raiq.2 

Ibnu Taymiyah (728 H) dalam kitabnya Majmu’ Al-Fataawa 
mengatakan terkait Istihaalah bahwa : 

الرسجني   كرمإد  النجإسة،  اس تحإةل  تقدمت  وأ مإ  فقد  ترااب  يس تحيل  النجس  والزبل  النجس 

هذه املسأ ةل. وقد ذكران أ ن فهيإ قولني يف مذهب مإكل وأ محد. أ حدهام: أ ن ذكل طإهر وهو  

 .قول أ يب حنيفة وأ هل الظإهر وغُّيمه. وذكران أ ن هذا القول هو الراحج

Adapun Istihaalah suatu yang najis , seperti Abu Sirjin , Pupuk kandang 
yang telah berubah menjadi debu maka dalam hal ini terdapat dua 

 
1 Ibnu Al-Humam (861 H) , Fath Al-qadir , Juz 1 hal 201 
2 Ibnu Najim (970) , al-Bahru ar-Raiq Juz 1, hal 239 
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pendapat , Pertama : Hal tersbut suci , sebagaimana pendapat Imam Abu 
Hanifah dan Ahlu Az-Zohir , dan kami menyebutkan bahwa hal tersbut 
merupakan pendapat yang rajih . 1 

Ibnu Hazm (456 H) dalam Kitabnya Al-Muhalla bil Atsaar menuliskan 
sebagai berikut : 

يأ ت   ومل  خالف؛  بال  خمتلفة  أ صنإف  ويه  خال  امخلر  ويس تحيل  مخرا  العصُّي  يس تحيل  وقد 

فهام   أ خر؛  يشء  ىل  اإ اس تحإل  مإ  أ ن  عىل  معقول  من  ول  جامع  اإ من  ول  نص  من  برهإن  قط 

 نوع واحد 

Perasan buah bisa berubah menjadi khamar. Khamar bisa berubah 
menjadi cuka. Disepakati benda-benda itu adalah benda yang lain. Dan 

 
1 Ibnu Taymiyah (728) , Majmu Al-Fataawa , Juz 21 , hal 429 
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tidak ada dalil dari nash, ijma dan akal yang mengtakan bahwa 
berubahnya suatu benda ke hal yang lain merupakan benda  yang sama.1 

B. Dalil 

Adapun dalil atau argumen yang digunakan kelompok ini di antaranya : 

1. Sudah Berganti 
Allah SWT telah menghukumi terhadap sesuatu dengan sebuah hukum.  

Apakah suatu benda najis atau suci, Allah  SWT telah sebutkan namanya di 
dalam Al-Quran. Jika nama dan hakikat sesuatu itu sudah tidak ada, maka 
hukumnya pun tidak ada juga.  

Sebagaimana garam bukanlah lagi tulang atau daging, tanah dan abu 
bukanlah lagi kotoran dan bangkai, khamr bukanlah cuka, manusia 
bukanlah darah dan seterusnya. 

 
1 Ibnu Hazm (456), Al-Muhallaa bil Atsaar , Juz 4 , hal 16-17 
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2. Sama Dengan Khamar Jadi Cuka 
Permasalahan ini mirip dengan khomr yang berubah sendiri menjadi 

cuka, maka cuka tersebut dihukumi suci menurut kesepakatan ulama, dan 
benda-benda lainnya hukumnya seperti itu juga. Selain itu, bisa diqiyaskan 
juga dengan kulit bangkai yang disamak, maka dia akan menjadi suci. Kalau 
pada benda-benda ini status hukumnya berubah, lalu kenapa tidak pada 
yang lain? 
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Bab 3 : Pendapat Bahwa Istilahah Tidak Mensucikan Najis 

Pendapat kedua mengatakan bahwa istilahah tidak bisa merubah 
sesuatu yang asalnya najis menjadi suci. Alasannya karena sesuatu yang 
memang awalnya najis tidak berubah status kenajisannya walaupun dengan 
istihaalah.  

A. Pendukung 

Pendapat ini adalah pendapat resmi madzhab Asy--Syafi'iyah dan Al-
Hanabilah. 

Asy-Syairazi (476 H) dari kalangan Asy-Syafi’iyah menuliskan dalam kitabnya Al-
Muhazzab sebagai berikut  : 

ذا دبغ وقد دللنإ عليه   ابلس تحإةلول يطهر يشء من النجإسة   ل شيئإن: أ حدهام جدل امليتة اإ اإ

ذا اس تحإلت بنفسهإ خاًل فتطهر بذكل  يف موضعه والثإين امخلر اإ
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Barang najis tidak bisa menjadi suci dengan proses al-istihaalah, kecuali 
dua : kulit bangkai jika disamak dan khomr yang berubah menjadi cuka 
dengan sendirinya.1 

Ibnu Qudamah (620 H) dari kalangan Al-Hanabilah menuliskan dalam 
kitabnya Al-Mughni sebagai berikut : 

انقلبت   ذا  اإ امخلرة،  ل  اإ ابلس تحإةل،  النجإسإت  من  يشء  يطهر  ل  أ نه  املذهب،  ظإهر  فصل: 

ذا وقع يف  ذا احرتقت وصإرت رمإدا، واخلزنير اإ بنفسهإ خال، ومإ عداه ل يطهر؛ اكلنجإسإت اإ

ا من  املتصإعد  والبخإر  النجإسة،  وقود  من  املرتيق  وادلخإن  ملحإ،  وصإر  النجس املالحة  ملإء 

ذا اجمتعت منه نداوة عىل جسم صقيل مث قطر، فهو جنس  .اإ

"Dhahir (yang tampak –ed) dari al-Madzhab (yaitu madzhab Imam 

 
1 Asy-Syairazi (476 H) , Al-Muhazzab fi Fiqh Asy-Syafi’i , Juz 1 , hal 94 . 
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Ahmad) menyatakan bahwa barang najis tidak bisa menjadi suci begitu 
saja dengan cara al-istihalah. Kecuali, khamr yang berubah sendiri 
menjadi cuka. Adapun yang lainnya hukumnya tetap najis, seperti 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.1 

B. Dalil 

Adapun dalil yang dijadikan argumen yang digunakan kelompok ini di antaranya 
adalah : 

1. Ada Campur Tangan Manusia 

 
1 Ibnu Qudamah (620 H) , Al-Mughni , Juz 1 , Hal 53 
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Imam Muslim dalam kitab Shahih dari Anas bin Malik menyebutkan : 

ئَِل َعِن اخلَمرِ  َعن َأنٍَس َأني النيِِبي    فَقَإَل: لتُتيَخُذ َخالا  س ُ

Dari Anas bin Malik , bahwa Nabi saw pernah ditanya tentang khamr 
yang dijadikan cuka (maksudnya dengan dicampur sesuatu agar cepat 
menjadi cuka), kemudian Nabi menjawab: "Tidak Boleh!". (HR.Muslim) 

Meski seluruh ulama sepakat bahwa bila khamar berubah menjadi cuka 
dengan sendirinya hukumnya telah berubah menjadi suci, namun menurut 
mereka tetap saja ada ketentuannya, yaitu tidak boleh ada campur tangan 
manusia. Kalau perubahan khamar menjadi cuka itu sampai ada unsur 
campur tangan manusia, misalnya dengan menambahkan garam atau zat-
zat tertentu, maka walaupun sudah berubah menjadi cuka, tetapi 
hukumnya tetap najis menurut hadits di atas. 

Taqiyuddin Al Hishni (829 H) dari kalangan Syafiiyah mengtakan dalam 
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kitabnya Kifaayatul Akhyaar fi Hilli Ghayati Al-Ikhtishar : 

نه ل يرثه معإمةل   ول نه اس تعجل اخلل بفعل حمرم حفرم كام لو قتل مورثه لس تعجإل الإرث فإإ

  بنقيض مقصودههل 

Karena ia mempercepat perubahannya itu diharamkan. Sama seperti 
seorang anak yang membunuh ayahnya agar cepat dapat warisan, tentu 
diharamkan dan ia pun diharamkan pula mendapat warisan. 1 

Oleh karena itulah dalam pandangan mereka, proses berubah 
wujudnya suatu benda menjadi benda yang lain tidak berpengarus kepada 
hukumnya yang tetap najis. 

2. Tidak Ada Nash Yang Tegas 
Selain argumentasi di atas, menurut pendukung mazhab ini, ketika 

 
1 Taqiyuddin Al Hishni (829 H) , Kifaayatul Akhyaar fi Halli Ghoyati Al Ikhtishoor , Juz 1 , hal 74 
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suatu benda awalnya adalah benda najis, maka tidak ada berubah menjadi 
suci kecuali disucikan lewat nash-nash yang nyata. Oleh karena itu ketika 
khamar berubah dengan sendirinya menjadi cuka, diakui sebagai hal yang 
mengubah status najis menjadi suci. Sebab ada nash yang tegas 
menyebutkannya. 

Sedangkan bila benda najis itu tidak punya nash yang tegas 
menyebutkan perubahannya menjadi suci, hukumnya masih tetap seperti 
apa adanya. Tidak berubah suci hanya karena benda najis itu berubah 
wujud. 

Demikianlah pendapat beberapa ulama mengenai istihalah, apakah 
merubah status hukum dari suci menjadi najis ataupun sebaliknya. 
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Bab 4 : Contoh Istihalah 
Di antara dalil-dalil istihalah yang digunakan oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-

Malikiyah antara lain perubahan-perubahan hukum yang terjadi pada khamar ketika 
berubah menjadi cuka, atau perubahan air mani menjadi manusia, termasuk juga 
perubahan bangkai menjadi garam. 

A. Khamar Menjadi Cuka 

Jumhur ulama mengatakan bahwa khamar adalah benda najis. Tetapi 
ketika khamar berubah sendiri menjadi cuka, maka cuka itu bukan saja 
halal bahkan sifat najisnya hilang. 

Kehalalan cuka disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika hendak makan 
dengan cuka sebagai lauk, dimana beliau mengatakan bahwa cuka adalah 
lauk makanan yang paling enak. 

 اخلَلر   ُدمُ الأ  ِنعمَ  اخلَلر  ُدمُ الأ  ِنعمَ 
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Sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. (HR. Muslim) 

Khamar di masa Rasulullah SAW umumnya terbuat dari perasan buah 
anggur dan kurma. Lalu perasan itu mengalami berbagai proses, mulai dari 
fermentasi hingga proses-proses berikutnya, kemudian masuk ke dalam 
tahap berubah menjadi khamar. 

Pada saat masih menjadi buah anggur dan buah kurma, tentu saja 
hukumnya halal. Dalam hal ini Al-Quran memberi gambaran : 

نًإ َوِرزقًإ َسَكًرا ِمنهُ  تَتيِخُذونَ  عنَإِب َوال   النيِخيلِ  ثََمَراِت  َوِمن ني  َحس َ
ِ
 يَعِقلُونَ  ِلقَومٍ  َل يَةً  َذكِلَ  يِف  ا

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang 
memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda  bagi orang yang memikirkan. (QS. An-
Nahl : 67) 

Namun ketika perasan buah anggur atau kurma itu sudah menjadi 
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khamar, hukumnya menjadi najis. 
Tetapi keadaan menjadi khamar ini suatu ketika bisa berubah lagi, yaitu 

menjadi cuka. Dan para ulama sepakat bahwa bila khamar berubah 
menjadi cuka dengan sendirinya, hukumnya tidak haram diminum karena 
tidak mungkin memabukkan. Dan karena sudah bukan khamar lagi, 
otomatis hukumnya juga menjadi tidak najis. 

Hanya saja dalam hal ini mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-hanabilah 
mensyaratkan bahwa khamar yang berubah menjadi cuka yang halal atau 
tidak najis itu adalah bila perubahannya terjadi dengan sendirinya.  

Sebaliknya, kalau perubahan itu lewat keterlibatan manusia, misalnya 
dengan cara dimasukkan ke dalamnya cuka, bawang, atau garam, diniatkan 
sengaja agar khamar itu berubah menajdi cuka, mereka mengatakan 
hukumnya tetap tidak halal. 

يهُ  ِ   َرُسول  َسأَل  َأن :   قَإل  ؟   َخالا   َأجَعلُهَإ  َأفاَلَ :    قَإل   َأهرِقهَإ:    ل فَقَإ  مَخًرا  َوِرثُوا  َأيتَإمٍ   َعن    اّللي
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 لَ 

Dari Abi Thalhah radhiyallahuanhu bahwa dirinya bertanya kepada 
Rasulullah SAW tentang anak-anak yatim yang menerima warisan 
khamar. Rasulullah SAW bersabda, "Buanglah".  Dia bertanya 
lagi,"Tidakkah sebaiknya khamar ini diubah menjadi cuka?". Beliau SAW 
menjawab,"Tidak". (HR. Abu Daud) 

B. Air Mani Menjadi Manusia 

Walau mazhab Asy-syafi'iyah tidak mengatakan bahwa air mani itu 
najis, namun menurut jumhur ulama hukumnya najis. Tetapi dalam 
kenyataannya, semua sepakat bahwa bayi manusia yang terbuat dari air 
mani hukumnya bukan najis. Padahal terbuat dari air mani. Mengapa? 

Karena air mani itu telah mengalami perubahan wujud yang signifikan, 
sehingga perubahan itu ikut juga mengubah hukum yang melekat padanya. 
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Air mani yang najis itu mengalami proses pembuahan di dalam rahim 
seorang wanita, pada akhirnya akan berubah menjadi ‘alaqah, yaitu 
gumpalan darah. Dan 'alaqah ini kemudian berubah menjadi mudhghah, 
yaitu segumpal daging. Dan segumpal daging itu kemudian berubah lagi 
menjadi tulang, lalu tulang itu terbungkus dengan daging dan akhirnya 
Allah ubah semua itu menjadi bentuk makhluk ciptaan yang lain, yaitu bayi 
manusia. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran : 

  مُثي   لَحًمإ  الِعَظإمَ   فََكَسوانَ   ِعَظإًمإ  املُضغَةَ   فََخلَقنَإ  ُمضغَةً   الَعلَقَةَ   فََخلَقنَإ  قَةً عَلَ   النرطَفةَ   َخلَقنَإ  مُثي 

ُ  فَتََبإَركَ  أ َخرَ  َخلقًإ َأنَشأ اَنهُ   اخلَإِلِقنيَ  َأحَسنُ  اّللي

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah 
itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan 
tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. 
Kemudian Kami jadikan dia makhluk  yang  lain. Maka Maha sucilah 
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Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (QS. Al-Mukminun : 14) 

Bayi manusia disepakati hukumnya oleh para ulama bukan benda najis, 
walau asal muasalnya terbuat dari air mani yang oleh jumhur ulama 
dikatakan najis. 

Dan fenomena ini menjadi salah satu dalil penguat bahwa suatu benda 
bila telah mengalami perubahan wujud  (istihalah) secara total, maka 
benda itu sudah tidak lagi membawa hukum yang lama. 

C. Babi Menjadi Garam 

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menyebutkan bahwa kenajisan 
babi bisa berubah menjadi suci manakala telah mengalami perubahan 
wujud secara total, sehingga babi yang asalnya najis itu berubah menjadi 
benda lain, sehingga tidak lagi bisa disebut babi. Dan karena sudah bukan 
babi lagi, maka tidak ada dasar untuk mengatakan najis. 
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Tapi bagaimana babi bisa menjadi garam? Pertanyaan ini cukup 
menarik untuk dijawab. 

Babi yang mati dan menjadi bangkai itu dibakar, tapi bukan dijadikan 
barbekyu atau sate babi. Pembakarannya dilakukan terus menerus sampai 
ludes hingga gosong segosong-gosongnya, sehingga kebabiannya sudah 
hilang lantaran sudah jadi arang lalu menjadi abu. Di masa lalu secara 
tradisional orang-orang membuat garam dari arang atau abunya. 

Menurut para ulama, ketika sudah jadi arang, maka unsur-unsur 
kebabiannya sudah hilang, lantaran wujud babi itu sudah tidak ada lagi. Dan 
dari arang itu kalau kemudian diproses lagi sehingga menjadi bahan 
pembuat garam, maka menurut Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, garam itu 
sudah tidak lagi najis. Meski tidak semua ulama menyepakatinya, tetapi 
fenomena ini menjadi salah satu dalil yang menguatkan istihalah sebagai 
cara mengubah benda najis menjadi tidak najis. 
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D. Tanaman Cabai Dikencingi Anjing 

Sebenarnya rada masuk akal juga ketika mazhab Al-Hanafiyah dan Al-
Malikiyah berpendapat bahwa benda yang wujudnya mengalami 
perubahan total, maka hukumnya juga ikut berubah. Salah satu ilustrasi 
yang bisa kita pakai misalnya bila kita punya tanaman cabai merah di dalam 
pot. Tiap pagi dan petang, pot ini dikencingi anjing yang tentunya najis 
mughalladzah. Ketika tanaman cabai ini kemudian tumbuh subur dan mulai 
berbuah, apakah buah cabai yang merah ranum itu haram dimakan? 

Umumnya kita akan menjawab tidak haram. Sebab yang kita makan itu 
buah cabai, bukan air kencing anjing. Urusan anjing itu mengencingi 
tanaman cabai tiap pagi dan petang, tidak ada kaitannya dengan halal 
haram buah cabai.  

Padahal secara kimiawi kita pasti tahu buah cabai itu terbentuk dari 
zat-zat yang terkandung di dalam air kencing anjing. Tetapi kita mantap 
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untuk mengatakan bahwa buah cabai itu tidak mengandung anjing. 
Kenapa? Karena sudah terjadi proses istihalah atau perubahan wujud 
secara total dari air kencing anjing menjadi buah cabai. Dan ilustrasi ini 
menguatkan pendapat kedua mazhab di atas. 

E. Singkong Rebus Rasa Babi 

Bangkai babi yang mati kita pendam di dalam tanah, lalu di atas tanah 
itu kita tanam tanaman ketela pohon atau singkong. Dalam waktu singkat, 
pohon singkong itu tumbuh subur, umbinya besar-besar.  

Kita pasti tahu umbinya menjadi besar lantaran menyerap unsur-unsur 
yang ada di dalam tanah, dimana di dalam tanah itu ada bekas bangkai 
babi. Ketika kita panen singkong lalu direbus dan disuguhkan hangat-
hangat, apakah kita akan mengatakan bahwa singkong itu haram 
hukumnya karena mengandung babi? 

Jawabnya pasti tidak. Kenapa? Karena yang kita makan itu hanya 
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singkong tanpa embel-embel babi, meski tumbuh subur di lahan bekas 
kuburan babi. Singkong itu tetap halal 100% meski tanamannya mungkin 
saja sempat menyerap zat-zat tertentu dari bangkai babi. 

Tetapi karena kita yakin bahwa bangkai babi itu sudah berubah menjadi 
tanah, dan unsur-unsur tanah itu bukan babi, lantas diserap oleh akar 
pohon untuk membesarkan umbi sehingga menjadi benda lain yang kita 
sebut singkong, maka semua orang yakin bahwa singkong itu bukan babi. 
Dan singkong itu 100% halal. 

Kecuali misalnya, saat asyik makan singkong, tiba-tiba gigi kita 
gemertak, ternyata ada tulang babi di dalam singkong itu. Nah, kalau itu 
yang terjadi, urusannya lain lagi. Sebab ada penemuan baru di dunia 
biologi, yaitu ada singkong bertulang babi. Ya, nggak mungkin. 

F. Kotoran Ayam Jadi Lele 

Ikan lele yang makan kotoran ayam tentu tidak kita makan, kecuali 
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setelah mengalami masa transisi atau karantina beberapa waktu.  
Masa karantina itu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kotoran 

ayam di dalam perut lele, semua sudah berubah terserap oleh sistem 
pencernaan ikan lele itu dan berubah menjadi daging lele. 

Memang ada sebagian orang yang tetap saja merasa risih makan 
daging lele, apalagi kalau disuruh mengingat-ingat bagaimana ikan lele itu 
menyantap makanannya. Tetapi semua orang termasuk para ahli fiqih 
sepakat bahwa jallalah atau hewan yang memakan makanan najis dan 
kotor, asalkan telah mengalami masa transisi dan hanya memakan 
makanan yang bersih, dagingnya halal dimakan. 

Padahal sejak ikan lele itu lahir hingga dewasa menjelang dipanen, kita 
tahu persis makannya hanya kotoran ayam. Tetapi para ulama mengatakan 
ketika ada proses pencernaan yang sempurna sehingga kotoran ayam yang 
najis itu kemudian berubah menjadi daging ikan lele, maka hukum makan 
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daging ikan lele itu halal. 
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Bab 5 : Istihalah Pada Gelatin Babi 

Keharaman gelatin babi ini ternyata tidak sepenuhnya disepakati para 
ulama. Ada yang menyatakan haram seperti LP-POM MUI, namun nyatanya 
ada juga para ulama dunia yang menghalalkannya. Jadi hukumnya masih 
boleh dibilang ikhtilaf di antara para ulama.  

A. Halal 

Menarik untuk kita kaji fatwa para ulama yang tertuang dalam 
Rekomendasi Muktamar ke VII Munadzamah Al-Islamiyyah dalam bidang 
ilmu kedokteran di Kuwait. Para ulama itu menyebutkan bahwa bila babi 
sudah mengalami proses perubahan jati diri (istihalah), maka bisa menjadi 
halal.  

Muktamar yang digelar dari tanggal 22-24/12/1415 bertepatan dengan 
22/24/5/1995 adalah muktamar para ulama kaliber dunia yang duduk 
bersama membahas hal-hal yang berkaitan dengan zat-zat yang 
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diharamkan dan najis yang terdapat dalam makanan dan obat-obatan.  
Dzat-dzat makanan yang mempergunakan lemak babi dalam 

pengolahannya tanpa ada perubahaan dzatnya (istihalatul 'ain) seperti 
dalam keju, mentega, minyak, biskuit, cokelat dan es krim adalah haram 
dan tidak halal memakannya secara mutlak. 1 

Hal tersebut didasarkan adanya ijma' (konsensus) para ahli ilmu atas 
kenajisan lemak babi dan ketidak-halalan memakannya. Dan disebabkan 
tidak adanya kedaruratan untuk mengkonsumsi bahan makanan tersebut.  

Al-istihalah (perubahan wujud) berarti perubahan satu dzat menjadi 
dzat yang lain yang berbeda sifat-sifatnya, merubah dzat-dzat yang najis 
dan yang mengandung najis menjadi dzat-dzat yang suci dan merubah 
dzat-dzat yang haram menjadi dzat-dzat yang dihalalkan secara syara'.  

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka: Gelatin yang terbuat dari 

 
1 Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Zuhaili jilid VII hal. 5265 
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prosaes penyulingan tulang hewan yang najis dan kulitnya adalah suci dan 
halal dimakan.  

▪ Sabun yang dihasilkan dari proses penyulingan lemak babi atau 
bangkai menjadi suci dengan proses istihalah tersebut dan boleh 
untuk dipergunakan.  

▪ Krim dan bahan-bahan kosmetika yang dalam proses 
pengolahannya mempergunakan lemak babi tidak boleh 
dipergunakan kecuali jika proses istihalah telah terbukti dan dzatnya 
telah berubah. Tetapi jika hal tersebut tidak terbukti maka 
semuanya masih dianggap najis.  

B. Haram 

Ir. Muti Arintawati, MSi., auditor LP POM MUI amat yakin menyatakan 
bahwa gelatin babi itu haram, meski para ulama dunia yang berkumpul di 
Kuwait menyatakan kehalalannya. 
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