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Hadits Ahkam No. 23

Daging Keledai Haram Dimakan

ول ه ي
ُ  ل َ هما ََك َن ي َ ْو ُم َخ ْي َ ََب َأ َم َر َر ُس: اَّلل َع ْن ُه قَا َل
اَّلل عَلَ ْي يه َو َس ه ََّل َأ ََب
ُ ِض ه
ُ اَّلل َص هَّل ه
َ َو َع ْن ُه َر ي
ُ َ اَّلل َو َر ُس
وَل يَ ْْنَ َيا ين ُ ُْك َع ْن لُ ُحو يم الْ ُح ُم ير ْ َاْل ْه يل هي ية فَاَّنه َا ير ْج ٌس ُمته َفقٌ عَلَ ْي يه
َ َطلْ َح َة فَنَادَى ا هن ه
ِ
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Darinya Anas Ibnu Malik r.a, dia berkata: Ketika hari perang Khaibar
Rasulullah SAW memerintahkan Abu Thalhah, kemudian beliau berseru:
Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang engkau sekalian memakan
daging keledai negeri bukan yang liar karena ia kotor. Muttafaq Alaihi.
Makna Hadits
Khaibar adalah nama kota yang terletak sekitar 380 km dari Madinah alMunawarah ke arah Syam. Perang Khaibar sendiri terjadi di tahun ke 7

setelah Hijrah Nabi s.a.w. Dalam Bahasa Ibrani, Khaibar itu artinya benteng.
Abu Thalhah adalah salah seorang sahabat Nabi s.a.w. yang merpakan
orang asli Madinah dari suku al-Najjar. Nama lengkapnya Zaid bin Sahl bin alAswad bin Haram bin ‘Amr al-Najari. Beliau termasuk dari kalangan sahabat
yang cerdas. Ikut banyak peperangan Bersama Nabi s.a.w. termasuk perang
Badar dan perang Uhud. Beliau meriwayatkan 92 hadits dari Nabi s.a.w.,
yang kemudian banyak sahabat meriwayatkan dari beliau termasuk anaknya
Abdullah dan Anas.
Beliau hidup 40 tahun lamanya setelah Nabi s.a.w. wafat. Dan selama 40
tahun itu, beliau selalu berpuasa kecuali di hari Idul Fithri dan Idul adha.
Sedangkan semas hidup Nabi s.a.w., justru beliau tidak pernah berpuasa
karena sibuk ikut berperang.
Secara umum, hadits ini memberikan informasi tentang haramnya
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daging keledai untuk dikonsumsi. Walaupun tidak menyebutkan sebab
kenapa diharamkan, kebanyakan ulama menyebut bahwa daging keledai
diharamkan karena ia najis. Sebab ada kaidah yang menyebut bahwa
diharamkannya sesuatu bukan karena mulia dan juga bukan karena bahaya,
itu bukti kenajisannya.
Terlebih lagi bahwa hadits ini dimasukkan oleh Mushannif (Imam Ibn
Hajar al-Asqalani) ke dalam bab Cara Menghilangkan Najis. Walaupun oleh
Imam al-Shan’ani disebutkan dalam Subulussalam bahwa larangan itu
menujukkan keharaman, dengan ada atau tanpa ‘illah (sebab).
Fiqih Hadits

1. Keledai Haram
Ini adalah pendapat kebanyakan ulama fiqih, bahwa keledai itu termasuk
hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Dan masalah ini; yakni
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keharaman daging keledai, disebutkan oleh al-Sayyid ‘Alawi adalah masalah
yang berulang kali dinaskh, sampai akhirnya diharamkan secara mutlak.
Yang berbeda dengan jumhur, salah satu yang paling masyhur adalah
sahabat Ibn ‘Abbas r.a., beliau berdalil dengan ayat Allah s.w.t.:

اِع ي ه ْط َع ُم ٓه يا هَّل ٓ َا ْن يه ُك ْو َن َم ْيتَ ًة َا ْو َد ًما هم ْس ُف ْو ًحا َا ْو لَ ْح َم
ٍ ِح يا َ هَل ُم َح هر ًما عَ ىَّل َط ي
َ قُ ْل هَّل ٓ َا يجدُ ي ِْف َما ٓ ُا ْو ي
يخ ْ يْن ْي ٍر فَ يان هه ير ْج ٌس َا ْو يف ْسقًا ُا يه هل يلغ ْ يَْي ى ٰ ي
اَّلل ب ٖۚيه
Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang
diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging
hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena
semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.

2. Sebab Keharaman
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‘illah atau sebab keharaman kenapa daging keledai diharamkan untuk
dikonsumsi tidak disepakati adanya. Sebagian menyebut bahwa keledai
diharamkan itu sifatnya ta’abbudi, yakni tanpa ‘illah. Sebagian lain menyebut
bahwa diharamkannya keledai untuk dikonsumsi karena najis, dan najisnya
itu bersumber dari apa yang menjadi makanannya.
Ini dikuatkan oleh hadits Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam Abu
Daud:

، َشء يم ْن ُ ُُحر
ْ َ َشء ُأ ْط يعم َأه يِْل ِا هَّل
ْ َ  َأ َصابَتْنَا َس نَة فَ َ َّْل يَ ُك ْن يِف َم ياَل: َع ْن غَا يلب ْبن َأ ْ َْب َر قَا َل
 فَأَتَيْت النه ي ِٰب َص هَّل هاَّلل، َوقَدْ ََك َن َر ُسول هاَّلل َص هَّل هاَّلل عَلَ ْي يه َو َس ه ََّل َح هر َم لُ ُحوم الْ ُح ُمر ْ َاْل ْه يل هية
الس َنة فَ َ َّْل يَ ُك ْن يِف َم ياَل َما ُأ ْط يعم َأه يِْل ا هَّل ي َسان ُ ُُحر
 ََي َر ُسول هاَّلل َأ َصابَتْنَا: عَلَ ْي يه َو َس ه ََّل فَ ُقلْت
ه
ِ
 فَان ه َما َح هر ْمهتَا يم ْن،  َأ ْط يع ْم َأه ََْل يم ْن َ يسني ُ ُُحرك:  فَقَا َل،  َوان هك َح هر ْمت لُ ُحوم الْ ُح ُمر ْ َاْل ْه يل هية،
ِ
ِ
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َأ ْجل َج هوال الْقَ ْريَة
Dari Ghalib bin Abjar, berkata: Selama satu tahun kami ditimpa bencana,
aku tidak mempunyai sesuatu pun yang dapat dimakan keluargaku kecuali
keledai, padahal Rasulullah s.a.w. telah mengharamkan daging keledai.
Maka aku datangi Nabi s.a.w. dengan berkata: “Ya Rasulullah, selama
satu tahun kami ditimpa peceklik, aku tidak mempunyai sesuatu pun yang
dapat dimakan keluargaku kecuali beberapa keledai gemuk, padahal
engkau telah mengharamkan daging keledai.” Lalu Rasulullah s.a.w.
mengatakan: “Berikanlah keluargamu keledaimu yang gemuk itu,
sesungguhnya aku haramkan keledai itu adalah karena ia binatang
kampung pemakan kotoran (H.R. Abu Daud)
Imam al-Shan’ani dalam Subulus-Salam menyebutkan bahwa hadits
Riwayat Imam Abu Daud ini banyak diperdebatkan statusnya oleh banyak
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ulama hadits. Karenanya tidak bisa diterima. Dan kalaupun kita terima, itu
berarti bolehnya daging keledai karena sebab darurat bukan karena najis
atau tidaknya.

Wallahu a’lam
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