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Syarat dan Ketentuan Alat Penyembelihan 

A. Yang Disepakati 
Para fuqaha sepakat membolehkan penyembelihan dengan alat apapun 

asalkan tajam, yaitu yang mudah mengalirkan darah, merobek daging, 
memotong urat leher.  

Baik terbuat dari besi, logam, bambu, kayu, maupun batu. Semua yang 
disebut ini boleh digunakan sebagai alat penyembelihan, yang meniscayakan 
sahnya sembelihan dan halalnya daging hewan yang disembelih. 

Kesepakatan para ulama (ijma’) ini berdasarkan beberapa dalil hadis Nabi 
Muhammad saw, di antaranya; 

ئَِل النَِِّبُّ  َأّن اْمرَ  -ريض هللا عنه    -َوَعْن َكْعِب بِْن َماِِلٍ   صىل هللا    -َأًة َذََبَْت َشاًة َِبََجٍر، فَس ُ
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هَا. َرَواُه الُْبَخاِريُّ  -عليه وسمل  ، فَأََمَر ِبأَْْكِ  1َعْن َذِِلَ

Dari Ka’ab bin Malik ra bahwa seorang perempuan menyembelih kambing 
dengan batu yang tajam. Kemudian hal itu ditanyakan kepada Nabi 
Muhammad saw, dan beliau saw memerintahkan untuk memakannya. 
(HR al-Bukhari) 

Dan juga riwayat lain, 

َم،   -صىل هللا عليه وسمل    -َعِن النَِِّبِّ    -ريض هللا عنه    -َوَعْن َراِفعِ بِْن َخِدجٍي   قَاَل: »َما َأْْنََر ادلَّ

 
المشكل«   1 »شرح  في  والطحاوي   ،)897( الجارود  وابن   ،)3182( ماجه  وابن  والبخاري  3/  130  )2304(،  أحمد  2/  76،  أخرجه: 

281/  9(، والبيهقي  5893(، وابن حبان )2992)  Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, 
Ibnu Majah, at-Thohawiy 
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ُفُر: فَُمَدى الَْحبَشَ  ا الظُّ ; فََعْظٌم; َوَأمَّ نُّ ا الّسِ ْفَر; َأمَّ نَّ َوالظُّ ِ ، فَُُكْ لَيَْس الّسِ ِة« ُمتََّفٌق َوُذِكَر اْْسُ اَّللَّ

 1ْيهِ عَلَ 

Dari Rafi’ bin Khadij ra, dari Nabi Muhammad saw, beliau bersabda, “Yang 
mengalirkan darah dan disebut nama Allah padanya maka makanlah! 
selain yang menggunakan gigi dan kuku. Sebab ihwal gigi, ia termasuk 
tulang, sedangkan kuku merupakan pisauna orang-orang Habasyah 
(Abyssinia). (muttafaqun ‘alaih) 

 

 
أخرجه: الشافعي في »مسنده« )1531( بتحقيقي، وأحمد  3/  463، والبخاري  7/  119  )5503(، ومسلم  6/  78  ) 1968( )20(، وأبو  1

/  9(، والبيهقي  5886(، وابن حبان )895ابن الجارود )، و226/  7(، والنسائي  1491(، والترمذي )3178ابن ماجه )(، و2821داود )

246.   Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Syafii, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, 
Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Hibban, Baihaqi. 
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Selain soal kebolehan (sah) sembelihan yang dilakukan perempuan, dari 
hadis pertama di atas juga bisa disimpulkan bahwa sahnya sembelihan 
mensyaratkan dilakukan dengan alat yang tajam yang mampu mengalirkan 
darah yang banyak. 

Maka setiap alat yang bisa mewujudkan hal tersebut; boleh dan sah 
menjadi alat penyembelihan. Baik ia terbuat dari besi, kaca, batu atau 
bahkan kayu, dan juga bahan dan alat lainnya. Juga kembali ditegaskan pada 
hadis yang kedua riwayat sahabat mulia Rafi’ bahwa setiap yang bisa 
mengalirkan darah boleh digunakan untuk menyembelih. Hal ini sudah 
merupakan ijma ulama.1 

Halalnya daging hewan itu karena mengalir atau keluarnya darah dari 
padanya. Sebab, darah itu najis dan haram, sedangkan daging hukumnya 

 
1 i’lamul anam 4/313 
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suci. Maka proses menyembelih sejatinya adalah aktifitas memisahkan 
darah-yang-najis-lagi-haram dengan daging-yang-suci, agar daging tersebut 
halal dimakan. Kira-kira demikian kimia penyembelihan itu bekerja. Adapun 
darah-yang-sedikit-yang-tertinggal-di-daging, maka ia dimaafkan karena 
termasuk hal yang susah dihindarkan.1 

B. Yang Diperselisihkan 
Para fuqaha berbeda pendapat mengenai bolehnya menjadikan gigi, 

kuku dan tulang sebagai alat penyembelihan. Secara umum, pendapat 
mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang 
membolehkan benda tadi digunakan sebagai alat penyembelihan. Ini adalah 
pendapat madzhab Hanafi dan Maliki. 

Sedangkan madzhab Syafii dan Hanbali menjadi punggawa kelompok 
 

1 i’lamul anam 4/314 
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kedua yang menyatakan bahwa gigi dan kuku tidak boleh dijadikan alat 
penyembelihan atau dengan kata lain, jika seseorang menyembelih hewan 
dengannya, maka sembelihannya tidak sah dan dagingnya haram dimakan. 

lebih dalam akan kami paparkan bagaimana pendapat di tiap-tiap 
madzhab, adalah sebagai berikut; 

1. Madzhab Hanafi 

Madzhab Hanafi membolehkan menyembelih dengan alat apapun 
selama ia mampu memotong urat leher dan mengalirkan darahnya. Baik 
dengan kulit kayu atau batu atau bahkan kuku, tulang, tanduk, dan gigi 
asalkan sudah dicabut dari tempat aslinya (dipisahkan dari tubuh).  

Hanya saja madzhab ini memakruhkan penggunaan kuku, tulang, gigi dan 
tanduk karena menyakiti hewan yang disembelih sebagaimana penggunaan 
pisau yang tumpul. 
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Argumen madzhab Hanafi dibangun berdasarkan hadis Nabi Muhammad 
saw, dari sahabat Adiy bin Hatim, Rasulullah saw bersabda, 

 1أ ْنر ادلم مبا شئت، واذكر اْس هللا 

“tumpahkanlah darah hewan dengan alat apapun sesukamu, dan 
sebutlah nama Allah swt di dalamnya.” 

Dan juga riwayat, 

 
1 HR Ahmad dan Nasai. Lihat nashbur rayah 4/187 
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 1ال وداج مبا شئت أ فر

“potonglah urat leher dengan alat apapun sesukamu” 

Yang demikian dibolehkan sebab semua alat tadi berfungsi melukai dan 
mampu merealisasikan tujuan dari penyembelihan itu sendiri yaitu 
mengalirkan darah. Sehingga kedudukannya sama persis dengan alat yang 
biasa digunakan untuk menyembelih semacam batu atau besi yang tajam.  

Adapun jika kuku dan tulang tersebut masih menempel pada tempat 
aslinya, dan digunakan untuk menyembelih hewan maka tidaklah sah 
sembelihan tersebut, meskipun bisa memotong urat leher dan mengalirkan 

 
1 al-Zailai mengatakan bahwa ini adalah hadist gharib. Namun riwayat yang semakna 

dengannya disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam mushannafnya, dari sahabat mulia 
Rafi bin Khadij. lihat nashbur rayah 4/185 
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darah. Hal ini merupakan ijma para ulama yang didasarkan pada zahir nas 
hadis riwayat Rafi bin Khadij di atas. 

Yakni menurut madzhab Hanafi pengecualian kuku dan tulang pada hadis 
tersebut dipahami bahwa ia masih dalam posisi menempel pada tempat 
asalnya alias belum tercerabut dari badan. Gigi dan kuku yang masih 
menempel dengan badan, sulit untuk bisa mematikan. Dengan begitu, 
hewan yang disembelih malah tambah merasakan sakit, padahal kita 
dilarang bertindak demikian terhadap hewan. 

Madzhab Hanafi juga memakruhkan penggunaan selain besi dan senjata 
tajam untuk menyembelih tanpa adanya hajat yang mendesak atau dalam 
keadaan darurat, padahal masih ada besi dan senjata tajam lainnya. Artinya, 
jika masih didapati besi yang tajam atau senjata tajam, maka piranti 
tersebutlah yang lebih utama dijadikan alat penyembelihan. 
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Kenapa demikian? karena menggunakan alat selain besi dan senjata 
tajam masih dimungkinkan adanya penyiksaan terhadap hewan yang 
disembelih, padahal Nabi saw memerintahkan agar tetap berbuat ihsan 
termasuk dalam proses penyembelihan hewan.  

اِد بِْن َأْوٍس   ِ    -ريض هللا عنه    -َوَعْن َشدَّ نَّ -صىل هللا عليه وسمل    -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ
ِ
: »ا

ُنوا   ُُتْ فَأَْحس ِ َذا َذََبْ
ِ
ُنوا الِْقْتََلَ، َوا َذا قَتَلُُْتْ فَأَْحس ِ

ِ
ٍء، فَا ُكِّ ََشْ ْحَساَن عىََل 

ِ
َ َكتََب اْْل َْبَ اَّللَّ َة،  اّلِ

 َولُْيِحدَّ َأَحُدُُكْ َشْفَرتَُه، َولُُْيِْح َذِبيَحتَُه« َرَواُه ُمْسمِلٌ 

Dari Syaddad bin Aus ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, 
“sesungguhnya Allah swt memerintahkan berbuat ihsan dalam semua hal. 
Apabila harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang ihsan, jika 
menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang ihsan. 
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Hendaklah ia menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan 
sembelihannya.” (hr Muslim) 

 

2. Madzhab Maliki 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa alat utama untuk 
penyembelihan ialah besi yang tajam, pisau khusus untuk menyembelih dan 
alat-alat lainnya yang berfungsi melukai dan mengalirkan darah. Ini juga 
diamini oleh madzhab Maliki, selama alat-alat tersebut memang tersedia. 

Adapun penggunaan kuku dan gigi sebagai alat penyembelihan, padahal 
di sana juga didapati alat lain seperti batu atau kaca, maka ada empat riwayat 
yang berasal dari Imam Malik sebagai pendiri dan pelopor madzhab Maliki. 
Yaitu; satu, boleh menggunakannya baik masih menyatu dengan badan atau 
sudah dipisahkan.  
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Dua, mutlak tidak diperkenankan menggunakan kuku dan gigi sebagai 
alat penyembelihan. Akibatnya tidak sah penyembelihan dan daging haram 
dimakan. Tiga, Dirinci dan dibedakan, yaitu jika sudah terpisah dari badan; 
boleh digunakan. Jika masih menyatu; tidak boleh. 

Dan riwayat yang ke-empat ialah Imam Malik memakruhkan secara 
mutlak penggunaan gigi sebagai alat penyembelihan dan membolehkan 
secara mutlak penggunaan kuku sebagai alat penyembelihan. 

Adapun jika alat yang tersedia hanya ada gigi dan kuku, maka hukumnya 
boleh menggunakan keduanya sebagai piranti penyembelihan. 

 

3. Madzhab Syafii dan Hanbali 

Setiap alat yang tajam yang bisa melukai atau merobek seperti besi, 
kuningan, emas, kayu, batu, kaca; sah dijadikan alat penyembelihan dan 
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dagingnya halal dimakan. Kecuali kuku dan gigi.  

Madzhab Syafii juga melarang secara mutlak penggunaan tulang sebagai 
alat penyembelihan. Baik tulang tersebut masih menyatu dengan badan atau 
sudah dipisahkan, juga apakah tulang tersebut berasal dari tubuh manusia 
ataupun hewan; semuanya tidak boleh digunakan. 

Sebab larangan menyembelih menggunakan gigi disebut secara eksplisit 
illat pengharamannya yaitu karena ia termasuk tulang. Sehingga dari sisni 
bisa dipahami bahwa semua tulang -secara mutlak dilarang untuk dijadikan 
alat penyembelihan. 

Adapun madzhab Hanbali menyatakan kebolehan menggunakan tulang 
sebagai alat untuk menyembelih. Karena tulang -secara umum masuk dalam 
kategori alat yang boleh digunakan untuk menyembelih ( الدم  انهر  ما ) kemudian 
Nabi saw hanya mengecualikan dua hal -secara khusus, yakni gigi dan kuku.  
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Sehingga tulang secara makna umum masih masuk dalam kategori alat 
yang boleh digunakan. Sebab, yang manthuq lebih didahulukan daripada 
ta’lil. Juga karena tulang termasuk alat yang bisa digunakan untuk mencapai 
maksud penyembelihan yaitu mengalirkan darah. Adapun penggunaan kuku 
dilarang oleh Nabi saw karena ia merupakan pisaunya orang Habasyah.  

 

4. Kesimpulan 

Jumhur ulama membolehkan menyembelih dengan menggunakan 
tulang sebagai alatnya. Sedangkan madzhab Syafii tegas mengharamkannya. 

Adapun penggunaan gigi dan kuku, menurut madzhab Hanafi hukumnya 
boleh asalkan gigi dan kuku tersebut sudah dipisahkan dari badan 
(tercerabut dari tempat aslinya).  
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Madzhab Syafii dan Hanbali sepakat mengharamkan secara mutlak 
(masih menyatu ataupun terpisah) penggunaan gigi dan kuku sebagai alat 
penyembelihan. 

Adapun madzhab Maliki -sebagaimana dikukuhkan oleh Ibnu Rusyd- 
bahwa pendapat yang lebih sahih adalah boleh jika menggunakan gigi dan 
kuku jika sudah terpisah dari badan, dan melarang menggunakan keduanya 
jika masih menyatu atau belum tercerabut. (sama dengan pendapat 
Hanafiyah) 

 

C. Masail 

1. Pisau tumpul 

Jika seseorang menggunakan pisau yang tumpul untuk menyembelih 
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seeokor hewan, maka madzhab Syafii memandang hal yang demikian masih 
dibolehkan, asalkan memenuhi dua syarat; 

Satu, terpotongnya urat leher hewan bukan karena kekuatan si 
penyembelih, melainkan dengan pisau tumpulnya itu. Dua, terpotongnya 
urat leher telah sempurna sebelum hewan menyelesaikan gerakan 
madzbuh.  

Madzhab Hanbali menyaakan hal yang serupa dengan apa yang dipegang 
oleh madzhab Syfaii, dengan keterangan tambahan bahwa jika alat yang 
digunakan itu tumpul, tidak mampu untuk memotong urat leher serta lama 
prosesnya, maka dagingnya haram dimakan. Sebab, hewan tersebut 
diragukan apakah ia mati karena sembelihan pisau atau tercekik atau hal 
lainnya yg membuatnya haram. 
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2. Alat Modern 

Syaikh Dr Wahbah al-Zuhaili di dalam karya monumentalnya al-fiqhu al-
Islami wa adillatuhu menyebutkan bahwa menurut beberapa fatwa terkini; 
tidaklah terlarang menggunakan sarana dan cara modern untuk 
melemahkan perlawanan hewan ketika disembelih asalkan tidak termasuk 
dalam kategori menyiksa hewan. 

Berpijak dari hal ini, dibolehkan melakukan pembiusan terhadap hewan 
sebelum disembelih dengan kadar yang tidak mematikan. Yang demikian 
boleh jika dipastikan masih didapati pada hewan tersebut hayah 
mustaqirrah sebelum disembelih.  

Namun diharamkan menjatuhkan hewan dengan tembakan pada bagian 
tubuh tertentu, atau pukulan dengan benda tumpul seperti kayu atau 
tongkat, atau dengan arus listrik atau anastesi lainnya yang sifatnya 
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membahayakan bagi hewan. Hal itu karena adanya unsur penyiksaan 
terhadap hewan yang jelas-jelas terlarang dalam syariat.  

Akan tetapi penggunaan benda atau cara terlarang yang disebutkan di 
atas, tidak menghalangi kehalalan daging hewan pasca disembelih, ketika 
masih didapati hayah mustaqirrah pada hewan-hewab tersebut. 

Adapun jika hewan yang akan disembelih dilemahkan dengan pukulan 
yang menyebabkan kerusakan pada sistem saraf otaknya, maka diharamkan 
mengonsumsi dagingnya -menurut madzhab Maliki. Karena termasuk hewan 
yang terserang pada bagian yang vital dan mematikan.1 Adapun menurut 
jumhur ulama, apabila masih diyakini akan hidup -meski hanya beberapa 

 
1 lihat pelajaran sebelumnya terkaitnya dengan syarat dan ketentuan hewan sembelihan 
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saat- hukumnya tetap halal dengan disembelih.1 

 

 
1 al-fiqhu al-Islami wa adillatuhu 4/2800 


