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Sembelihan 

A. Pengantar 

B. Pengertian 

1. bahasa 

ٍة   ِبيحا ُع ذا ْ ئُِح َجا َبا ْذبُوُح    - اذلَّ اُن الْما ياوا ِِها الْحا بِْح    - وا ٌة ِمنا اذلَّ أُْخوذا اِل    - ما ُر    -ِبفاْتِح اذلَّ ْصدا ُهوا ما وا

اْمناعُ  اناعا ي اُح َكا اْذب احا ي ب   . ذا

dzabaaih adalah bentuk jamak dari dzabiihah, yaitu sebutan untuk hewan 
yang disembelih. Berasal dari kata dzabaha – yadzbahu yang maknanya 
menyembelih (kata kerja). 
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secara bahasa adz-dzabhu memiliki arti asy-syaqqu yang maknanya 
celah, belahan, retakan, sobekan, rekahan, cabikan. kemudian lafal ini 
digunakan untuk menyebut aktifitas memotong tenggorokan (khulqum) 
melalui leher (unuq) atau pengkal rahang bawah (nashil). 

 

2. istilah 

adapun secara istilah, dzabhu memiliki tiga makna; 

satu, memotong di bagian tenggorokan alias al-halq (dekat dagu), yaitu 
bagian tubuh antara labbah (rongga dekat dada) dan lahyi (rahang bawah). 
makna inilah yag dimaksudkan oleh para fuqaha dalam beberapa ibarot 
mereka, misalnya,  ُيُْستََحبُّ فِي اْلغَنَِم َونَْحِوَها الذَّْبح (mustahab jika kambing dan sejenisnya 
disembelih dengan cara dzabhu). Maksudnya ialah memotongnya di halq 
dan bukan di bagian labbah. 
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dua, memotong dibagian halq atau labbah. makna ini lebih umum dari 
yang pertama. Para fuqaha memaksudkannya ketika menjelaskan arti hayah 
mustaqirrah yaitu gerakan hewan sesaat sebelum mati ketika disembelih. 
baik disembelih pada halq maupun pada labbah. 

tiga, adalah proses yang berimplikasi pada halalnya daging hewan. Baik 
hewan memungkinkan untuk disembelih normal dengan cara memotong/ 
menyembelih pada pangkal tenggorokan alias halq atau dasar leher (labbah). 
atau pada hewan yang tidak dimungkinkan disembelih normal dengan 
disembelih pada bagian tubuh manapun dengan alat yang tajam atau hewan 
buruan (jarihah mu’allamah). 

makna ini lebih umum dari dua makna sebelumnya. dan poin inilah yang 
dimaksudkan para fuqaha ketika menyebutkan bahwa sembelihan orang 
musyrik itu tidaklah halal. 
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C. Masyruiyah 

1. Al-Quran 

ُأِهلَّ ِلغا  ا  ما وا لاْحُم الِْخْْنِيِر  وا ُم  ادلَّ وا ْيتاُة  ْت عالاْيُُكُ الْما ِما اُة ُحر  ي د ِ ا الُْمَتا وا ُة  ْوقُوذا الْما وا نِقاُة  الُْمْنخا وا ِبِه   ِ ْْيِ اَّللَّ

كَّْيُتْ  ا ذا َّلَّ ما
ِ
ُبُع ا ا الس َّ ا َأَكا ما ُة وا النَِّطيحا  وا

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,. (QS. Al-Maidah : 3) 

 

2. Hadis 

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=5
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ُدوَّ غاًدا   ااُف الْعا َّنَّ ناْرُجو َأْو َنا
ِ
ُذِكرا اْْسُ ا ما وا ا َأْْنارا ادلَّ ِب قاالا ما اُح َِبلْقاصا ناا ُمًدى َأفاناْذب عا ْت ما لايْسا وا

فُ  الظُّ ا  َأمَّ وا ْظٌم  فاعا نُّ  الس ِ ا  َأمَّ ِِلا  ذا ْن  عا ثُُُكْ  ِ د  أُحا سا وا ُفرا  الظُّ وا نَّ  الس ِ لايْسا  فاُُكُوُه  عالاْيِه   ِ ى  اَّللَّ فاُمدا ُر 

ةِ  باشا  الْحا

 

"Kami sangat khawatir ketika esok hari bertemu dengan musuh, kami 
tidak lagi memiliki pisau tajam, maka apakah boleh jika kami 
menyembelihnya dengan kayu yang tajam?" Beliau menjawab: "Apa saja 
yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka 
makanlah. Kecuali gigi dan kuku. Aku jelaskan kepada kalian; gigi adalah 
tulang, sedangkan kuku karena itu adalah alat penyembelihan orang-
orang Habasyah." (HR al-Bukhari) 
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3. Ijma 

Imam Nawawi menegaskan bahwa umat ini telah ijma mengenai 
haramnya bangkai -selain ikan dan belalang-, dan juga sepakat soal 
haramnya hewan -selain ikan dan belalang- kecuali dengan jalan disembelih. 

 

D. Istilah yang Mirip 

1. nahr 

secara bahasa nahr artinya dada bagian atas yang biasanya jadi tempat 
untuk kalung dan perhiasaan leher lainnya. Tetapi juga bisa bermakna 
tusukan pada labbah hewan yaitu semacam rongga kecil di dada bagian atas 
sebelum leher. 

adapun secara istilah, nahr adalah sebutan untuk cara menyembelih 
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hewan dengan menusuk pada pangkal bawah lehernya. para fuqaha sering 
menyebut yang mustahab adalah menyebelih unta dengan cara nahr dan 
menyembelih kambing dan sejenisnya dengan cara dzabhu. 

 

2. aqr 

secara bahasa al-‘Aqru berarti tebasan dengan pedang yang ditujukan 
pada kaki-kaki hewan dalam posisi berdiri agar jatuh tersungkur. Kemudian 
mengalami perluasan makna menjadi tindakan membunuh atau 
membinasakan. Juga mencakup makna nahr, berdasar praktek para 
penyembelih unta yang biasa menebas kaki untanya terlebih dahulu 
sebelum mengeksekusinya dengan cara nahr. 

para fuqaha mengartikan aqr adalah tindakan melukai yang 
mengakibatkan matinya hewan, dilakukan di bagian tubuh manapun dari 
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hewan tersebut ketika tidak dimungkinkan menyembelihnya secara normal. 
baik dengan hewan buruan, anak panah, pisau, atau alat-alat lainnya. 

 

3. jahr 

menurut bahasa jarh bisa diartikan sebagai kasb (pekerjaan atau 
perbuatan). sebagaimana firman Allah swt, 

اارِ  ْحُتْ َِبلَّنَّ را ا جا ُ ما اْعَلا ي  وا

dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari.. (QS al-An’am: 
60) 

juga bermakna melukai sesuati dengan senjata (menciderai). 
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4. shaid 

secara bahasa shaid adalah upaya untuk menangkap hewan liar, burung 
atau ikan. Umumnya digunakan untuk hewan yang padadasarnya susah 
didapat, karena lari, terbang atau menyelam. 

Para ulama menggunakan istilah ini untuk menyebut aktifitas membunuh 
hewan darat yang liar dengan cara melepas anak panah, anjing atau elang 
yang sudah dilatih untuk berburu atau yang lainnya. 

 Al-Quran telah mengisyaratkan kehalalan memakan daging hewan hasil 
buruan 

لالُْتْ  ا حا ذا
ِ
ا اُدوا وا  فااْصطا

Apabila kau telah halal (bertahallul selesai berihram) silahkan berburu 
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(QS. Al-Maidah : 2) 

ِبنيا تُ  اِرحِ ُمُكا ِ وا َّْمُتْ ِمنا الْجا ا عال ما بااُت ۙ وا ي ِ اهُْم ۖ قُْل ُأِحلَّ لاُُكُ الطَّ ا ُأِحلَّ ل اذا اكا ما اْسأَلُون ا  ي ُنَّ ِممَّ ل ُِموْنا عا

 َّ ا عال نَّ اَّللَّ
ِ
ا ۚ ا َُّقوا اَّللَّ ات ِ عالاْيِه ۖ وا اْذُكُروا اْْسا اَّللَّ ْكنا عالاْيُُكْ وا ا َأْمسا ُ ۖ فاُُكُوا ِممَّ ُُكُ اَّللَّ اِب ما ِيُع الِْحسا   َسا

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". 
Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang 
ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya 
untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan 
Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, 
dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). 
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-
Nya. (QS. Al-Maidah : 4) 

 

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=5
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5. tadzkiyah 

Tadzkiyah dengan huruf dzal (ذ) berasal dari kata dzakat (ذكاة), yang secara 
bahasa punya bebarapa makna. Makna pertama adalah penyempurnaan 
sesuatu (إتمام الشيء), sedangkan makna kedua adalah penyembelihan, atau adz-
dzbhu (الذبح).  

Sedangkan secara istilah, tadzkiyah didefinisikan oleh para ulama dengan 
berbagai ungkapan, antara lain : 

Jumhur ulama umumnya sepakat bahwa pengertian tadzkiyah itu adalah 

اِن الْبا ِي ِ اْخِتيااًرا  ياوا ل ِلِحل َأَْك الْحا ص ِ باُب الُْموا  السَّ

Sebab yang mengantarkan kepada halalnya memakan hewan darat 
secara ikhtiyar (sengaja diupayakan) 



 

15 

Mazhab Al-Hanafiyah memiliki definisi tersendiri yang berbeda dengan 
mayoritas ulama. Dalam pandangan mazhab ini, tadzkiyah adalah; 

أُْكوَّلً  نا ما ْن َكا
ِ
ِه ا ِحل َأْْكِ اِن وا ياوا ِة الْحا هاارا ِعيَُّة ِلباقااِء طا ْ ِبيل الَّشَّ ْن  السَّ

ِ
ْعرِِه ا شا ِه وا ْْلِ ِحل اَِّلنْتِفااعِ ِِبِ  وا

أُْكولٍ  نا غاْْيا ما  َكا

Tata cara yang syar'i untuk menjaga kesucian hewan, dan kehalalan 
memakannya bila hewan itu halal dimakan, dan untuk menghalalkan 
dalam memanfaatkan kulit dan rambut/bulunya bila bukan termasuk 
hewan yang halal dimakan. 

 

E. Pengaruh Sembelihan Terhadap Hewan 

1. hewan yang tidak boleh dimakan 
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a. hanafiyah 

ada beberapa ketentuan; 

satu, jika hewan ini termasuk najis baik saat hidup maupun sudah mati 
(bangkai), seperti babi, maka penyembelihan tidak berpengaruh apapun 
terhadapnya. sebab tujuan dari penyembelihan adalah untuk menjaga 
kesucian hewan. lalu bagaimana jika hewan itu termasuk najis sedari awal?! 

dua, jika hewan ini termasuk suci baik saat hidup maupun sudah jadi 
bangkai (mati), yaitu hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir 
seperti semut dan lebah, maka tidak perlu disembelih, sebab kesuciannya 
masih terjaga. 

tiga, jika hewan ini termasuk yang suci saat hidup, tetapi najis setelah 
mati, seperti keledai, maka jika disembelih akan berimplikasi dua hal, yaitu 
terjaga kesucian daging hewan tersebut (jika mati bukan karena disembelih 
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maka najis) dan kebolehan memanfaatkan kulit dan rambutnya tanpa harus 
disamak lagi. 

b. malikiyah 

malikiyah berpendapat bahwa proses penyembelihan sama sekali tidak 
berdampak pada daging hewan yang memang tidak halal dimakan. akan 
tetapi madzhab ini mengatakan mustahab menyembelih hewan-yang-tidak-
halal-dimakan jika tidak ada harapan hidup lagi, baik karena sakit dan 
lainnya.  

penyembelihan semacam ini bukanlah bermakna penyembelihan syari 
karena motifnya hanya agar hewan tersebut cepat mati, bukan sebagai 
bentuk tathhir atau penyucian yang menjadi tujuan utama penyembelihan. 

c. syafiiyah 

madzhab syafii dengan tegas mengharamkan menyembeih hewan-yang-
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haram-dimakan, meskipun hanya sekadar motif irahah (agar cepat mati). 
akan tetapi jika seseorang terpaksa harus memakannya, maka yang paling 
afdal adalah dengan menyembelihnya, dari pada cara lainnya. sebab, 
penyemelihan adalah cara paling mudah untuk mematikan hewan.  

d. hanabilah 

adapun madzhab hanbali berpendapat bahwa meskipun dengan 
disembelih, kulit hewan-yang-haram-dimakan tetap najis karena ia bukanlah 
penyembelihan yang disyariatkan. 

2. hewan yang boleh dimakan 

hewan-yang-halal-dimakan jika berupa ikan atau belalang, maka tidak 
ada hajat untuk menyembelihnya. sebab bangkai keduanya dihukumi; suci 
dan halal. sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar ra, Rasulullah saw 
bersabda, “dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. dua bangkai ialah 
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ikan dan belalang, sedangkan dua darah adalah hati dan limpa. 

adapun semua hewan laut non-ikan, menurut jumhur ulama hukumnya 
halal meski tanpa disembelih. namun menurut madzhab hanafi hewan laut 
non-ikan haram dimakan meskipun disembelih. 

seluruh hewan yang tidak berdarah mengalir, menurut jumhur ulama 
hukumnya boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. kecuali madzhab 
maliki yang berpendapat baru halal setelah disembelih. 

adapun jika itu adalah hewan darat yang boleh dimakan dan memiliki 
darah yang mengalir maka relevan untuk disembelih. dan penyembelihan 
untuk hewan memiliki tiga implikasi, yaitu; kesuciannya tetap, kehalalan 
memanfaatkan kulit dan rambutnya tanpa disamak lagi, kehalalan 
mengonsumsinya. 
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F. Hikmah 
Diantara hikmah disyariatkannya penyembelihan adalah; 

Satu, penyembelihan menjadikan daging binatang bagus untuk 
dikonsumsi, baik secara indrawi maupun maknawi. pasalnya, sebelum mati 
dimohonkan berkah dengan menyebut asma Allah. selain itu darah dan zat-
zat berbahaya dalam tubuhnya dikeluarkan. Dengan begitu, daging 
berkualitas baik, karena yang rusak telah dikeluarkan. Jika dibiarkan, tentu 
daging akan berbau busuk, bahkan bisa melahirkan berbagai penyakit di 
tubuh orang yang mengonsumsinya. Oleh karena itulah bangkai diharamkan. 

Dua, penyembelihan mempercepat kematian. Itu lebih ringan bagi 
binatang. Sebab kita dilarang menyiksa binatang. Jadi, penyembelihan 
merupakan cara paling mudah untuk membunuh binatang dan mencapai 
tujuan. 
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Tiga, yang diharamkan dari binatang yang boleh dimakan adalah darah 
yang mengalir. Melalui penyembelihan yang sesuai tuntunan syariah darah 
yang mengalir bisa dipisahkan dari daging. Maka daging yang menjadi suci 
dan halal dimakan. 

 

G. Rukun Sembelihan 

1. penyembelih 

2. hewan yang disembelih 

3. alat penyembelih 

4. cara penyembelihan 

 


