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YANG DISUNNAHKAN DALAM MENYEMBELIH 

A. Yang Disunnahkan 

1. Tasmiyah 

Disunnahkan mengucap basmalah ketika menyembelih hewan. Ini adalah 
pendapat madzhab Syafii, sebab dari ketiga madzhab lainnya, madzhab 
Syafii-lah satu-satunya yang berpendapat demikian. Adapun jumhur ulama 
dari kalangan madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa 
mengucap basmalah saat menyembelih hukumnya wajib. 

Disunnahkan pula -menurut jumhur ulama (termasuk syafiiyah) 
mengucap takbir di dalamnya sehingga ketika menyembelih seorang jagal 
berkata, “bismillah wallahu akbar”. 
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Madzhab Syafii juga berpendapat bahwa disunnahkan pula membaca 
salawat kepada Nabi Muhammad saw ketika menyembelih hewan. 

 

2. Dilakukan siang hari 

Menurut para fuqaha, yang juga termasuk sunnah dalam bab 
menyembelih hewan adalah penyembelihan dilaksanakan pada siang hari 
(terang hari).  

Madzhab Hanafi memakruhkan (makruh tanzih) penyembelihan yang 
dilaksanakan malam hari, dengan dasar argumen qiyas kepada 
penyembelihan qurban. Sebab adanya kekhawatiran terjadinya kesalahan 
dalam menyembelih. 

س ناده  أ خرج الطرباين عن ابن عباس أ نه صّلى هللا عليه وسمل هنى  عن اذلحب لياًل، لكن يف ا 
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ابلليل« وهو  وال حضية  الليل وحصاده،  البهيقي عن احلسن: »هنى  عن جذاذ  مرتوك. ويف 

 1حديث مرسل 

Imam al-Thabarani meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi 
Muhammad saw melarang menyembelih hewan pada malam hari. Namun 
hadis ini dinilai lemah oleh para ulama tersebab di dalam sanadnya ada 
seorang yang matruk. 

Imam al-Baihaqi juga meriwayatkan dari al-Hasan, bahwa Nabi saw 
melarang menyembelih dan berburu pada malam hari, juga berkurban 
malam hari. Hadis ini dinilai mursal.  

 

 
1 Nailul authar 5/126 
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3. Menghadap Kiblat 

Seorang penyembelih disunnahkan untuk menghadap kiblat ketika 
menyembelih. Demikian pula menghadapkan hewan sembelihannya ketika 
disembelih juga merupakan sunnah.  

Hal ini karena kiblat adalah sebaik-baik arah, dan penyembelihan itu 
sendiri termasuk ibadah. Demikianlah yang dipraktikkan para sahabat Nabi 
saw. Ketika mereka menyembelih hewan selalu menghadapkan diri dan 
hewan sembelihannya ke arah kiblat. Karena memang para sahabat melihat 
contoh dari Nabi saw. Ketika beliau saw menyembelih hewan kurban, beliau 
saw menghadapkan dombanya ke arah kiblat salat dan menyitir ayat; 

َن الُْمْْشيكييَ  َماَواتي َواْلَْرَض َحنييفًا ۖ َوَما َأََن مي ي فََطَر السه ي ىَي ليَّله ُت َوَّْجي ْ ينىي َوَّجه
ِ
 ا

Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan 
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langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku 
bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. (QS. Al-

Anam : 79) 

 

4. Merebahkan ke sisi sebelah kiri 

Yang juga termasuk sunah adalah merobohkan atau merebahkan hewan 
sembelihan pada tubuhnya yang sebelah kiri, dengan lembut dan hati-hati 
agar jangan sampai menyakitinya. Namun jika tidak memungkinkan 
dirobohkan ke sisi sebelah kiri, boleh juga pada sisi tubuh sebelah kanan. 

Kemudian disunahkan pula si penyembelih sedikit menarik kulit yang ada 
di leher agar pisau atau golok langsung mengenai leher dan tidak tertahan 
oleh kulit gelambir hewan.  

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=6
http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=6
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Teknik menyembelih dengan cara merebahkan hewan semacam ini 
adalah untuk hewan jenis sapi/lembu atau kambing. Adapun untuk hewan 
jenis unta yang sunah adalah menyembelihnya dengan cara nahr, dengan 
posisi unta tetap berdiri.   Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama 
dalam masalah ini. 

هيَا َخْْيٌ ۖ   ي لَُُكْ في ْن َشَعائيري اَّلله ي عَلهَْيَا َصَوافه َۖوالُْبْدَن َجَعلْنَاَها لَُُكْ مي َذا َوَجبَْت  فَاْذُكُروا اْْسَ اَّلله
ِ
 فَا

 َ لي ُموا الْقَانيَع َوالُْمْعرَته ۚ َكَذَٰ ْْنَا َوَأْطعي  ََسهْرََنَها لَُُكْ لََعلهُُكْ تَْشُكُرونَ  ُجنُوُُبَا فَُُكُوا مي

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi´ar 
Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah 
olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri 
(dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah 
sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada 
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padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. 
Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, 
mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS. Al-Hajj : 36) 

ىيَك   َواْْنَرْ فََصلىي ليَرب

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. (QS. Al-

Kautsar : 2) 

ْذ قَاَل ُموَسى 
ِ
هي    َوا بَقََرًة ۖ ليقَْومي تَْذََبُوا  َأْن  يَأُْمُرُُكْ   َ نه اَّلله

ِ
َأْن  ا ي  َّلله َأُعوُذ ابي ُذََن ُهُزًوا ۖ قَاَل  َأتَتهخي  قَالُوا 

لييَ  َن الَْجاهي  َأُكوَن مي

Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya 
Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina". Mereka berkata: 

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=22
http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=108
http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=108
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"Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab: 
"Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari 
orang-orang yang jahil". (QS. Al-Baqarah : 67) 

 1وثبت »أ ن رسول هللا صّلى هللا عليه وسمل ْنر بدنة، وحض  بكبشي أ قرني ذَبهام بيده«

“Bahwa Nabi saw menyembelih seekor unta dan berkurban dengan dua 
domba dan beliau saw menyembelih keduanya dengan tangan beliau saw 
sendiri.” 

 

5. Memotong empat saluran 

 
1 muttafaqun alaih 

http://www.rumahfiqih.com/quran/surat.php?id=2
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Memotong ke empat saluran seluruhnya, yaitu saluran makan (mari), 
saluran nafas (halq) dan dua pembuluh darah (wadajan) adalah hal yang 
disunahkan karena lebih cepat dalam mematikan hewan dan sebagai bentuk 
solusi keluar dari perbedan para ulama.  

Dan makruh hukumnya jika memotong sampai menembus sumsum 
tulang belakang atau sampai memenggal putus kepala hewan sembelihan. 
Karena termasuk berlebihan dan menambah rasa sakit hewan, sebagaimana 
yang telah diterangkan sebelumnya. 

 

6. Menajamkan pisau 

Disunahkan untuk menajamkan pisau sebelum merobohkan hewan, dan 
tidak mengasahnya di depan mata hewan yang hendak disembelih; karena 
hewan dengan nalurinya juga bisa mengerti hal-hal yang membahayakan 
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baginya. Maka, jika pisau diasah di depan hadapan hewan setelah ia 
dirobohkan, hal ini akan menambah penderitaannya. 

Nabi Muhammad saw bersabda, 

ذا قتلمت، فأ حس نوا ا َبة،  ا ن هللا كتب ال حسان عّل لك يشء، فا  ذا ذَبمت فأ حس نوا اذلىي لقيْتةل، وا 

 1وليحد أ حدُك شفرته ولْيح ذبيحته 

“Sesungguhnya Allah swt mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. 
Jika kamu membunuh, perbaguslah dalam caramu membunuh! Jika kamu 
menyembelih hewan, perbaguslah caramu menyembelih! Hendaknya ia 
menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihannya!!” 

 
1 hr ahmad, muslim, nasai, ibnu majah dari sahabat syadad bin aus ra 
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عّل   رجهل  ووضع  شاة،  أ جضع  وقد  رجاًل  »رأ ى  عنه  معر ريض هللا  أ ن  البهيقي  ويف سنن 

رة«  ي  صفحةوَّجها، وهو حيد الشفرة، فرضبه ابلى

Dalam sunan al-Baihaqi juga diriwayatkan, bahwa Umar ra memukul 
seorang lelaki yang berdiri mengasah pisaunya, sementara kakinya 
menginjak kepala hewan yang telah dirobohkannya. 

وعن ابن عباس قال: »مر رسول هللا صّلى هللا عليه وسمل عّل رجل واضع رجهل عّل صفحة  

ليه ببرصها، قال: أ فال قُتيل هذ   1ا، أ و يريد أ ن مييهتا موتتي« شاة، وهو حيد شفرته، ويه تلحظ ا 

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, “Satu hari Nabi saw melihat seorang lelaki 

 
1 hr al-tabarani 
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yang menginjakkan sebelah kakinya pada hewan yang telah roboh, sambil 
mengasah pisau jagalnya. Sedang mata hewan tersebut memandanginya 
dari bawah. Nabi saw bersabda, “tidakkah ia segera disembelih, atau 
apakah dia ingin membuatnya mati dua kali?” 

Demikian pula disunahkan agar tidak menyembelih seekor hewan di 
depan kawanannya yang masih hidup. Berdasarkan hadis Ibnu Umar ra, ia 
berkata, 

 1صّلى هللا عليه وسمل أ مر أ ن حتد الشفار، وأ ن توارى عن الهبائ  أ ن رسول هللا

bahwa Nabi saw memerintahkan untuk menajamkan pisau dan tidak 
menyembelih di hadapan kawana hewan yang masi hidup.  

 
1 hr ahmad dan ibnu majah 



 

15 

7. Lembut kepada hewan 

Disunahkan agar bertindak lembut kepada hewan yang akan disembelih 
dan tidak kasar terhadapnya. Seperti, membantingnya dengan keras ke 
tanah, menginjak-injaknya, dll. Hal itu termasuk menambah sakit hewan, 
padahal tidak ada hajat/keperluan terhadapnya. 

 

B. Yang Dimakruhkan 

Secara umum hal yang dimakruhkan dalam konteks menyembelih hewan 
adalah meninggalkan kesunnahakn-kesunnahan yang telah dijelaskan di 
atas. Seperti; 

1. Tidak membaca basmalah ketika menyembelih hewan, menurut 
pendapat sebagian ulama yang tidak mewajibkannya. Atau 
menyandingkan nama Allah swt dengan lainnya. Misalnya seseorang 
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berkata bismillah wa bismi muhammad atau selainnya. 

2. Tidak menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. 

3. me-nahr sapi atau domba, dan me-dzabh unta dalam pandangan 
madzhab Hanafi. Namun keduanya mubah menurut madzhab Syafii 
dan Hanbali karena ketiadaan dalil larangannya. 

4. Menyiksa hewan atau menambahi penderitaannya ketika hendak 
disembelih, tanpa adanya hajat. Seperti menyembelih sampai 
tengkuk, memotong putus kepala, menyembelih dari belakang, 
mengasah pisau di depan hewan, dll. 

5. menyembelih dengan gigi, kuku, tulang yang sudah tercabut dari 
tubuhnya -menurut madzhab Hanafi. Adapun jumhur ulama 
mengharamkan sembelihan dengan alat seperti ini. 


