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Syarat dan Ketentuan Penyembelihan 

A. Berapa yang harus terpotong 
Para fuqaha seluruhnya sepakat bahwa dalam hal penyembelihan 

hewan, jika wajadan, mari, dan khulqum terpotong seluruhnya; maka sah 
sembelihannya. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kadar 
minimal yang wajib atau yang harus terpotong dari hewan saat disembelih. 

1. Hanafiyah 

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa kadar wajib minimal yang harus 
terpotong adalah tiga dari empat saluran itu. Atau dalam bahasa yang lain, 
mana saja dari ke-empat saluran itu, asalkan terpotong tiga di antaranya; 
maka sah sembelihannya. Hal ini didasari hadis Nabi saw yang berbunyi, 
“potonglah olehmu saluran-saluran itu dengan apapun sesukamu”. Dalam 
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hadis ini, Nabi saw menggunakan lafal jamak, yaitu lafal yang menunjukkan 
bilangan minimal tiga. 

Sedikit berbeda dengan gurunya -Imam Abu Hanifah- Abu Yusuf 
menyatakan bahwa yang wajib terpotong adalah khulqum, mari dan salah 
satu dari wadaj. Kenapa demikian? karena memotong masing-masing dari 
saluran tersebut merupakan maksud dari penyembelihan itu sendiri. Secara 
khulqum adalah jalur pernafasan, mari adalah saluran makan, sementara 
wadaj adalah dua saluran darah. 

Adapun murid kinasih Imam Abu Hanifah yang lain, yaitu Muhammad al-
Hasan al-Syaibani berpendapat bahwa dalam penyembelihan hewan 
tidaklah sah kecuali dengan memotong sebagian besar dari masing-masing 
ke-empat saluran tersebut. Artinya, saluran nafas, makan dan dua saluran 
darah harus terpotong semua. Hanya saja pada tiap-tiap saluran itu cukup 
dengan memotong sebagian besarnya saja. 
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2. Malikiyah 

Madzhab Maliki dalam riwayat mereka yang masyhur, menyatakan 
bahwa kadar wajib minimal yang harus terpotong dalam proses 
penyembelihan hewan hanyalah dua saluran saja, yaitu; seluruh khulqum 
dan dua saluran darah.  

Madzhab Maliki tidak mensyaratkan harus memotong mari. Pendapat 
madzhab ini selaras atau sejalan dengan madzhab Hanafi. Yakni dalam hal 
kadar wajib minimal yang terpotong adalah cukup tiga saluran saja. Bedanya 
Imam Abu Hanifah tidak menta’yin saluran mana saja yang harus terpotong. 
Yang penting tiga dari empat saluran yang ada. Sementara madzhab Maliki 
meski mencukupkan dengan tiga saluran, mereka menta’yin yaitu khulqum 
dan dua jalur darah. 

Yang menjadi dasar argumentasi madzhab Maliki adalah hadis Rafi bin 
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Khadij, Nabi saw bersabda, “apa yang bisa mengalirkan darah dan disebut 
nama Allah swt atasnya, maka makanlah!”  

Dan juga hadis Abu Umamah, Nabi saw bersanda, “apa-apa yang bisa 
memotong saluran-saluran, selama bukan dari gigi dan kuku.”  

Hadis Rafi bin Khadij mengisyaratkan pemotongan sebagian saluran 
darah saja, karena hal itu sudah dapat mengalirkan darah, sebagaimana 
keumuman lafal sabda Nabi saw dalam hadis tersebut. 

Sementara hadis Abu Umamah memberi pengertian bahwa harus 
memotong seluruh dari dua saluran darah itu. Dan memotong dua saluran 
darah tersebut tidaklah mungkin kecuali juga dengan memotong khulqum, 
karena khulqum-lah yang meliputi keduanya. 

Syaikh DR Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu mengomentari pendapat ini sebagai pendapat yang paling teliti 
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dan sahih. 

3. Syafiiyah dan Hanabilah 

Madzhab Syafii dan Hanbali sependapat bahwa kadar wajib minimal 
dalam penyembelihan adalah cukup dengan memotong seluruh khulqum -
sebagai jalur nafas- dan seluruh mari -sebagai jalur makanan. Kenapa cukup 
dua saluran ini saja? sebab, kehidupan hewan akan hilang (mati) dengan 
memotong keduanya. 

Kedua madzhab ini hanya menyimpulkan bahwa memotong dua saluran 
darah hukumnya sebatas mustahab, karena itu bagian dari berbuat ‘ihsan’ 
kepada hewan dalam proses menyembelihnya, dan juga sebagai bentuk 
keluar dari perselisihan atau perbedaan pendapat. 

 

B. Menyembelih dari leher bagian belakang (punggung) 
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Dalam persoalan menyembelih hewan melalui leher bagian belakang 
atau punggung hewan, para ulama berbeda pendapat menjadi dua madzhab 
besar; antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. 

Madzhab Maliki berpendapat bahwa sembelihan yang seperti ini tidak 
sah dan daging hewan tersebut tidak boleh dimakan. Sebab, penyembelihan 
yang dilakukan melalui leher bagian belakang meniscayakan sebelum 
terpotongnya urat di leher, ia akan terlebih dahulu memotong sumsum 
tulang belakang hewan tersebut. Padaal kita tahu, sumsum tulang belakang 
adalah bagian vital dari hewan yang -besar kemungkinan- bergantung 
padanya kehidupan atau kematiannya. 

Menurut Madzhab Maliki hewan yang terluka pada bagian yang vital 
mematikan, ia dipastikan akan mati dengan sendirinya akibat luka tersebut. 
Maka sembelihan tidak lagi berguna padanya dan otomatis dianggap sebagai 
bangkai yang haram dimakan. 
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Demikianlah alur argumentasi yang dibangun Madzhab Maliki sehingga 
menyimpulkan bahwa penyembelihan yang dilakukan lewat leher bagian 
belakang tidaklah dan dagingnya tidak boleh dikonsumsi. 

Adapun Jumhur ulama berpendapat bahwa menyembelih hewan lewat 
leher bagian belakang atau samping hukumnya makruh. Jika seseorang 
melakukannya, maka ia berdosa karena termasuk menyiksa hewan tersebut. 

Akan tetapi, jika penyembelihannya dilakukan dengan cepat (tempo yang 
singkat) hingga pisau potong mengenai bagian yang seharusnya terpotong 
dan pada hewan tersebut masih terdapat hayah mustaqirrah sebelumnya 
terpotongnya tiga saluran (menurut madzhab Hanafi) atau khulqum dan 
mari (menurut syafiiyah dan hanabilah); maka hukumnya sah dan halal.  

Namun, jika sudah tidak didapati hayah mustaqirrah sebelum memotong 
batas wajib minimal penyembelihan, maka hewan tersebut haram dimakan 
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karena ia mati bukan karena proses penyembelihan yang syar’i. 

Lalu bagaimana mengetahui ada tidaknya hayah mustaqirrah dalam 
kondisi sperti ini? Para ulama menyebutkan tanda hayah mustaqirrah-nya 
ialah masih adanya gerakan atau memancarnya darah pada saat memotong 
urat leher hewan tersebut. Maka itu merupakan dalil masih adanya hayah 
mustaqirrah pada hewan tersebut. 

Jika tidak diketahui secara pasti (yakin) atau ragu-ragu soal ada tidaknya 
hayah mustaqirrah sebelum terpotongnya urat leher, maka para ulama 
merincinya menjadi dua keadaan; 

Satu, jika biasanya masih didapati hayah mustaqirrah pada hewan 
tersebut karena tajamnya pisau jagal dan cepatnya proses penyembelihan; 
maka hukumnya sah dan halal. Dua, akan tetapi bila pisau potongnya tumpul 
(tidak/kurang tajam) dan lambat dalam proses penyembelihannya sehingga 
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berarti penyiksaan terhadap hewan tersebut berlangsung lama; hukumnya 
tidak sah dan haram dimakan. Sebab dalam situasi ini, sulit menemukan 
indikator yang membuatnya halal, sehingga ia dihukumi mati sebagai 
bangkai dan haram dikonsumsi.  

 

C. Memotong memutus leher seluruhnya 
Jika si penyembelih terus menyembelih sampai sumsumnya terpotong 

atau seluruh leher (kepala) terputus, maka hukumnya makruh menurut 
jumhur ulama kecuali madzhab Hanbali.  

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, bahwa beliau 
ra melarang perbuatan al-nakh’u yaitu sampainya pisau pemotong sampai 
sumsum tulang, sebab itu bentuk berlebihan dalam menyembelih hewan 
dan justru termasuk menyakiti hewan. Meskipun, jika seseorang 
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melakukannya tidaklah ia berdosa karena bukan perbuatan yang haram. 
Sebab, memotong sumsum itu baru terjadi setelah penyembelihan telah 
sempurna.  

Sementara madzhab Hanbali berpendapat jika seorang jagal 
menyembelih kemudian sampai memotong kepala seluruhnya, hukumnya 
mutlak halal dan tidak makruh. berdasarkan fatwa dari sahabat mulia Ali bin 
Abi Talib ra dan Imran bin Hushain ra yang membolehkan memakannya.  

D. Penyegeraan menyembelih hewan 
Jumhur ulama mensyaratkan penyegeraan dalam proses 

penyembelihan. Penyembelihan yang baik adalah yang dilakukan dalam 
tempo yang sesingkat-singkatnya. Tidak terjeda dengan hal lain sebelum 
proses penyembelihan itu telah sempurna (sah).  

Mayoritas ulama menyatakan jika seorang jagal mengangkat tangannya 
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sebelum sempurna penyembelihan, tetapi kemudian dalam waktu yang 
singkat segera kembali; sembelihannya sah dan daging hewannya halal. 

Namun, jika jeda di antara keduanya itu lama; maka penyembelihan tidak 
sah dan daging hewan tidak boleh dimakan. Hal ini karena hewan tersebut 
bukan mati karena penyembelihan itu, tetapi karena adanya luka yang parah 
yang oleh karenanya kehidupan hewan tersebut tidak bisa diharapkan lagi.  

Sebagian ulama menyatakan mempercepat memotong saluran hewan 
hukumnya mustahab, makruh jika melambat-lambatkannya. Hal ini didasari 
hadis Nabi saw yang memerintahkan agar dalam proses menyembelih itu 
kita membuat nyaman hewan. Dan menyegerakan penyembelihan yang 
sempurna bagian dari membuat nyaman hewan; sehingga hukumnya 
sunnah. 

Mungkin hal inilah yang melatari pemahaman yang berkembang -
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terutama- di masyarakat kita bahwa dalam menyembelih hewan tidak boleh 
mengangkat tangan sampai penyembelihan selesai dan tuntas. Jika 
kemudian si jagal mengangkat tangannya padahal belum sempurna 
penyembelihan, maka tidak sah dan hewan tersebut jadi bangkai. 

 ( 148: ص) الناسك وعدة الساكل معدة

ه    يرفع    ال  أ ن    ويشرتط   ،  أ ثناء    ف   يد  ن    اذلحب   حتلم   ل    قطعهام  ثم   واملرئ    احللقوم    قطع    متام    قبل    رفعها  فا 

 

 (516: ص) الاختصار غاية  حل ف ال خيار كفاية
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ذا
ِ
ة  َأن  عرفت   ا َك  وص  قطع   الَّشم ع  ف    اذلم ص  خ  ا   م  وع  ف ه ذ  ق ط  ة  ال م  ر  ت ربا  يكون  َت  ع  ة  للفضيةل  م  َتر    و 

ت ربا  يكون ع  اء  ل جل  م  ز  َج  ت رب  ال  ع  اء  ل جل  ف ال م  ز  َج  يع   قطع   ال  ل ق    َج   و    فاحللقوم  واملريء   ومال ح   ه 

وًجا  النمفس  جم رى ر  ام  جم رى  واملريء  ودخوالً   خ  ع  اب  الطم الَّش  و    و  ه  ت   و  ل ق وم  حت   عرقان  وراءهام  ال ح 

ن ق  صفحيت  ف   قيل  ابحللقوم  حييطان  ال ع  ب   الودجان  ل هام  ي ق ال   ابملرىء  و  ت ح  ع    الودجني  قطع   ف ي س     م 

ل ق وم واملريء   ل و  ال ح  از  و  ا ج  ن ت ركهم 
ِ
ل ق وم واملريء ف ا ا ينقطعان ب قطع ال ح  ال غ ال ب َأَّنم م  مه  ُأوِح  و  َن ل 

ان ف ه و  ميت ة ي و  ات ال ح  م  ل ق وم َأو املريء و  ريا من ال ح  ي ئا ي س   ترك ش 

 

عانة  (395/ 2) املعني فتح أ لفاظ حل  عىل الطالبني ا 
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الكم بعضهم أ نه لو رفع يده لنحو اضطرابه فأ عادها فورا وأ مت    قال ش يخنا ف رشح املهناج: وف

اذلحب، حل، وقول بعضهم: لو رفع يده ث أ عادها ل حيل، مفرع عىل عدم احلياة املس تقرة، عند 

ذا ل يعدها عىل الفور. عادهتا، أ و محمول عىل ما ا  فتاء غري واحد فامي لو انفلتت شفرته  ا  ويؤيده ا 

 انهتى .  فردها حاال، أ نه حيل.

 

E. ketentuan umum dalam penyembelihan hewan 
Selain yang sudah disebutkan di atas, seperti memotong urat leher dan 

menyegerakan penyembelihan, para ulama juga menambahkan beberapa 
Ketentuan umum lainnya, yaitu; 

1. Niat dan maksud 

Sebuah penyembelihan mensyaratkan adanya niat atau maksud di 
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dalamnya agar hewan tersebut halal dimakan, dan bukan semata-mata 
menghilangkan nyawanya. Dalam menyembelih, menurut kesepakatan para 
fuqaha, harus ada niat dari orang yang menyembelih untuk benar-benar 
menyembelih obyek sembelihan, meskipun kenyataannya ia salah dalam 
menduga obyek tersebut. Atau memaksudkan betul-betul menyembelih 
jenis tertentu, meski keliru dalam eksekusinya. 

Jika seseorang berhasil memotong urat leher hewan, namun tidak 
memaksudkannya sebagai sembelihan, maka hewan tersebut tidak halal 
dimakan. Sebagaimana misalnya seseroang memukul hewan dengan sebuah 
alat tertentu, dan kebetulan mengenai bagian lehernya; atau hanya 
memaksudkan untuk mematikan hewan tersebut tanpa disertai niat 
menyembelihnya (tadzkiyah); atau seseorang melempar anak panah tetapi 
ternyata mengenai seekor burung dan mati karenanya; maka hewan 
tersebut tidak boleh dimakan. 
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2. Tasmiyah (membaca basmalah) 

Syarat berikutnya yang disebutkan oleh para fuqaha dalam menembelih 
adalah mengucap basmalah (tasmiyah) pada saat proses penyembelihan. 
Yaitu mengucap kalimat Bismillah ketika tangan mengayunkan pisau untuk 
menyembelih, nahr atau aqr. Bahkan sementara ulama mensunnahkan jika 
ditambah dengan lafal takbir sehingga menjadi Bismillah wallahu akbar. 

Mayoritas ulama -selian Syafiiyah- mensyaratkan tasmiyah ini dalam 
proses penyembelihan dan selainnya. Artinya, tidaklah sah sebuah 
sembelihan jika dilakukan tanpa mengucap basmalah, baik dalam konteks 
qurban atau sembelihan biasa lainnya. 

Hewan tersebut dihukumi mati sebagai bangkai. Jika dia meninggalkan 
tasmiyah secara tidak sengaja, atau jika penyembelih itu seorang muslim 
yang bisu atau dalam keadaan terpaksa, maka sembelihannya sah dan 
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hewan tersebut boleh dikonsumsi. Berdasarkan firman Allah swt, 

ٰ َأو   َل 
ِ
ون  ا ني  ل ي وح  ي اط  نم الش م

ِ
ا ٌق ۗ و  مه  ل ف س  ن

ِ
ا ه  و  ك ر  اْس   اَّللم  ع ل ي  ا ل م  ي ذ  مم ال  ت أُْك  وا م  م  ل ي  و  ل وُك   ۖ  ل ي اِئ   اد  ج 

َّش  ك ون   نمُك   ل م 
ِ
وُه   ا ت م  ع  ن  َأط 

ِ
ا  و 

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut 
nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang 
semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu 
membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; 
dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi 
orang-orang yang musyrik. (QS. Al-Anam : 121) 

Madzhab Hanbali menambahkan bahwa siapapun ketika berburu hewan 
dan meninggalkan tasmiyah, baik disengaja ataupun tidak, maka hewan 
buruannya tidak halal dimakan. Dengan demikian, dalam madzhab Hanbali 

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=6
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dapat disimpulkan bahwa tasmiyah ini menjadi syarat utama. Dengan 
catatan, dalam hal penyembelihan, ia tetap sah ketika meninggalkan 
tasmiyah dalam keadaan lupa atau tidak sengaja. Tetapi dalam hal 
perburuan, ia menjadi syarat mutlak yang tidak boleh sama sekali 
ditinggalkan; sengaja ataupun tidak. 

Sementara madzhab Syafii menyebutkan bahwa urusan tasmiyah dalam 
menyembelih hewan ini hukumnya sunnah dan bukan sebuah kewajiban, 
namun makruh jika diitinggalkan. 

Pendapat ini didasari firman Allah swt, 

ن ني   م  ؤ  ت ه  م  ن  ك ن ُت   ب أ َي 
ِ
ه  ا ك ر  اْس   اَّللم  ع ل ي 

ا ذ  مم  ف ُك  وا م 

Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah 
ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. (QS. Al-

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=6
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Anam : 118) 

Maka jika seseorang meninggalkan tasmiyah ketika menyembelih hewan, 
baik sengaja maupun tidak; hewan tersebut tetap halal dimakan. Diantara 
tambahan argumentasi madzhab ini ialah kebolehan memakan daging 
hewan yang disembelih sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Maidah 

ayat 3 yang menyebut ما ال  ذكيُت{  }ا   “kecuali yang sempat kamu sembelih”. 

Dalam ayat ini Allah swt tidak menyebut bahwa sembelihan harus dibarengi 
dengan tasmiyah. 

Juga legitimasi dari Allah swt soal kebolehan mengonsumsi 
sembelihannya ahli kitab. Padahal ahli kitab mayoritasnya tidak menyebut 
nama Allah swt ketika mereka menyembelih hewan. Hal ini menunjukkan 
bahwa tasmiyah bukanlah sebuah kewajiban.  

Adapun sembelihan yang haram dimakan adalah sembelihan yang jelas 

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=6
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disebut atasnya nama selian Allah swt. Yaitu sembelihan yang dituju-
maksudkan untuk berhala-berhala. Inilah kiranya maksud dari firman Allah 
swt dalam QS al-An’am ayat 121 yang menjadi landasan utama jumhur 
ulama dalam mewajibkan tasmiyah ketika menyembelih hewan. 

Madzhab Syafii tidak hanya berdalil dengan ayat Al-Quran al-Karim, 
namun dalam menguatkan argumentasinya, mereka juga menjadikan 
beberapa hadis sebagai landasan kuat. Di antaranya ialah; 

Hadis yang diriwayatkan ummul mukminin Aisyah ra, 

»ا ن قومًا قالوا: َي رسول هللا: ا ن قومنا يأ توننا ابللحم، ال ندري أ ذكر اْس هللا عليه أ م ال؟ فقال:  
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 1مسوا هللا عليه أ نُت، وُكوا« 

Beberapa orang mendatangi Nabi saw seraya bertanya, “Ya Rasulullah, 
bagaimnaa hukumnya jika seseorang memberi kami makanan berupa 
daging, sedang kami tidak tau apakah dalam menyembelihnya ia 
mengucap Bismillah atau tidak?” Nabi saw menjawab, “bacalah Bismillah 
olehmu lalu makanlah!”  

Jika sekiranya tasmiyah ini wajib maka Nabi saw pasti tidak 
membolehkannya dengan adanya keragu-raguan. 

Juga hadis riwayat al-Shat al-Sadusiy ra, Nabi saw bersabda, 

 
1 HR al-bukhari, annasai dan ibnu majah 
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 1ذبيحة املسمل حالل، ذكر اْس هللا، أ و ل يذكر 

“Sembelihannya seorang muslim itu halal, baik menyebut nama Allah swt 
ataupun tidak.” 

juga dalam riwayat lain, 

ل يسم«، وسأ ل رجل النيب صىلى هللا عليه وسمل:  »املسمل يذحب عىل اْس هللا تعاَل، مس  أ و

وف لفظ: »عىل مف    2الرجل منا يذحب، وينىس أ ن يسمي هللا، قال: اْس هللا عىل لك مسمل«  

 لك مسمل« أ و »اْس هللا ف قلب لك مسمل«. 

 
1 hadis mursal riwayat abu dawud 
2 hr addaruquthni (dhaif) 
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“seorang muslim pasti menyembelih atas nama Allah swt, ia ucapkan 
langsung ataupun tidak.” Seseorang juga pernah datang kepada Nabi saw 
dan menceritakan ada orang menyembelih tapi lupa membaca basmalah. 
kemudian Nabi bersabda, “asma Allah swt selalu ada di setiap muslim.” 
dalam riwayat lain “ada di setiap mulut muslim” “ada di setiap hati 
muslim.” 

DR Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa pendapat syafiiyah ini adalah 
pendapat yang lebih mudah dan ringan dibanding pendapat jumhur ulama, 
namun beliau menilai bahwa dalil-dalil pendapat jumhur ulama lebih sahih 
dan kuat.1

 

 
1 al-fiqh al-islami wa adillatuhu 4/2771 


