
HUKUM MEMAKAN BINATANG BERTARING

Pertanyaan Dari:
Warga Muhammadiyah, 08132333XXXX

(disidangkan pada Jum'at, 27 Syawal 1430 H / 16 Oktober 2009)

Pertanyaan:

Assalamualaikum Wr. Wb.
Pertanyaan saya, apakah binatang yang bertaring haram untuk dimakan? Apa dalilnya?

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan yang saudara sampaikan. Berikut ini jawaban dari
kami:

Binatang yang bertaring dalam syariat Islam haram untuk dimakan. Dalilnya adalah:
a. Dalil yang spesifik adalah hadis Rasulullah saw:

و  ى َرسـُ لَّى هللاِ ُل َعْن اْبِن َعبـَّاٍس قـَاَل نـَهـَ َباِع هللاُ صـَ ْن السـِّ ٍب مـِ َ لِّ ِذي  لََّم عـَْن كـُ ِه َوسـَ َعَليـْ
3572، 3573، 3574رواه مسـلم حـديث رقـم [.َوَعْن ُكلِّ ِذي ِخمَْلٍب ِمْن الطـَّْريِ 

]5101والبخاري بلفظ آخر حديث رقم 3570، 3571، 
Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: “Rasulullah saw
melarang (memakan) semua binatang buas yang bertaring, dan burung yang
bercakar.” [HR. Muslim No. 3574, 3573, 3572, 3571, 3570 dan HR. al-Bukhari
dengan lafal yang berbeda no 5101]

Oleh ulama dijelaskan bahwa yang dimaksud hewan bertaring dalam hadis

itu adalah hewan yang berbahaya bagi manusia ( اسِ ى النَ لَ عَ هِ ابِ نَ و بِ دُ عْ ا يَـ مَ  )

seperti singa, macan, macan tutul dan serigala. Atau juga yang memakan daging

َُْكُل الَلْحمَ ) َما  ) seperti gajah dan kucing. Sebagian ulama ada juga yang

mengharamkan keledai dan kera melalui hadis di atas karena keduanya memiliki
taring.

b. Dalil implisit berupa ayat al-Quran yang mengharamkan memakan binatang
yang mati terbunuh karena dimakan binatang buas.

ْريِ  ــَ لَّ لِغـ ا أُهـــِ ــَ ــِر َومـ ُم اْخلِْنزِيـ ــَْ ــدَُّم َوحلـ ُة َوالـ ــَ تـ ْيُكُم اْلَميـْ ــَ ْت َعلـ وَذُة هللاِ ُحّرِمـــَ ــُ ُة َواْلَمْوقـ ــَ ِه َواْلُمْنَخِنقـ ــِ بـ
ُتمْ ُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ اْلُمتَـَردِّيَُة َوالنَِّطيحَ وَ  .َما ذَكَّيـْ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang
dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali
yang sempat kamu menyembelihnya.” [QS. al-Maidah (5): 3]

Binatang bertaring termasuk ke dalam binatang buas, sebagaimana dijelaskan
dalam hadis di atas. Keharaman binatang bertaring bisa pula diambil dari keterangan
al-Quran tentang haramnya binatang yang mati karena diterkam binatang buas,



fatwatarjih.or.id

2

sekalipun pada dasarnya hewan tersebut halal, seperti kambing atau sapi. Di dalam
binatang buas terdapat sifat yang ganas di mana mereka suka membunuh sesama.
Dengan mengharamkan binatang buas, berarti Islam telah memberikan
penghormatan pada manusia agar tidak memiliki sifat seperti binatang itu. Di
samping itu pula, binatang buas dianggap kotor dan menjijikkan sehingga
makanannya pun ikut diharamkan dalam syariat Islam. Dalam ayat al-Quran
diterangkan bahwa yang diharamkan dalam Islam adalah barang-barang yang
memang pada dasarnya kotor, jorok dan menjijikkan. Allah berfirman:

. َوحيُِلُّ َهلُُم الطَّيَِّباِت َوُحيَّرُِم َعَلْيِهُم اْخلََباِئثَ 
Artinya: “(Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan
bagi mereka segala yang buruk.” [QS. al-A’raf (7): 157]

Hanya saja, dari sekian jumlah hewan bertaring yang ada, Rasulullah saw
mengkhususkan satu jenis hewan bertaring yang halal untuk dimakan, yaitu hyena.
Hyena adalah binatang yang bentuknya menyerupai anjing atau serigala, yang
banyak terdapat di benua Afrika dan kawasan Arabia. Kekhususan tersebut
berdasarkan pada hadis Rasulullah saw:

َِْكِلَها قـُْلُت َأَصْيٌد ِهَي هللاِ َعْن اْبِن َأِيب َعمَّاٍر قَاَل َسأَْلُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد  َعْن الضَُّبِع فََأَمَرِين 
ْعَتُه ِمْن َرُسوِل  رواه النسائي حديث  [.َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل نـََعمْ هللاُ ى َصلَّ هللاِ قَاَل نـََعْم قـُْلُت َأمسَِ

ورواه وابن ماجه والرتمذي والدارقطين وابن حبان وابن خزمية وامحد  4249، 2787رقم 
]بلفظ آخر

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abi Ammar, ia berkata: Aku telah bertanya pada
Jabir bin Abdullah tentang hyena. Ia menyuruhku untuk memakannya. Aku
bertanya padanya: Apakah hyena termasuk hewan buruan, ia berkata: Ya. Aku
bertanya padanya: Apakah kau mendengarnya dari Rasulullah saw? Ia menjawab:
Ya. [HR. an-Nasai no 2787, 4249 dan Ibnu Majah, at-Tirmidzi ad-Daruquthni, Ibnu
Hibban, Ibnu Khuzaimah, Ahmad dengan lafal yang berbeda]

Mengapa hyena dikhususkan dari hewan lainnya, adalah karena hyena
termasuk ke dalam kategori hewan buruan (shaid). Disamping itu juga, oleh ulama
dijelaskan bahwa kekhususan itu dikarenakan keseluruhan geraham hyena hanya
satu tangkai, yang jika diumpakan seperti kaki kuda yang tidak berjeriji, sehingga ia
tidak termasuk golongan hewan bertaring (Ibnu Taimiyah, Jilid 1, 484). Oleh sebab
itu hyena bukan termasuk hewan bertaring yang haram dimakan.

Wallahu a’lam bish-shawab

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No. 22, 2009


