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Pertanyaan: 

 

Bolehkah seorang Muslim memakan sembelihan orang Kristen, karena mereka 

menyembelih dengan menyebut nama Yesus Kristus? 

 

 

 

Jawaban: 

 

Tentang hukum memakan sembelihan orang Kristen (Ahli Kitab), ada dua pendapat. 

Pendapat pertama menghalalkan memakan sembelihan Ahli Kitab asal yang disembelih itu 

adalah binatang yang halal dimakan. Mereka beralasan dengan firman Allah: 

يِّثَاُت َوَطعَاُم الَِّذْيَي أُوتُىا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُكْن َوَطعَاُهُكْن ِحلٌّ لَُهنْ   . اَْليَْىَم أُِحلَّ لَُكُن الطَّ
Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) 

orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi 

mereka ...” [QS. al-Maidah (5): 5]. 

Pendapat kedua menyatakan bahwa sembelihan Ahli Kitab itu haram dimakan. 

Alasan mereka ialah Ahli Kitab sejak zaman Nabi saw telah menganut kepercayaan syirik, 

tidak lagi percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dinyatakan dalam firman 

Allah SWT: 

ما لَقَْذ َكفََز الَِّذْيَي قَالُْىا إِىَّ هللاَ ثَاِلُث ثاَلَثٍَة َوَها ِهْي إِ  ٌْتَُهمْىا َموَّ لٍَه إِالَّ إِلَهٌ َواِحذٌ َوإِْى لَمْن يَ

ٌُْهْن َمذَاٌب أَِلْينٌ   . يَقُْىلُْىَى لَيََوسََّي الَِّذْيَي َكفَُزْوا ِه
Artinya: “Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya 

Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari 

Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti 

orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.” [QS. al-

Maidah (5): 73]. 

Majelis Tarjih dan Tajdid cenderung kepada pendapat yang kedua dengan 

pertimbangan syadz adz-dzari'ah (mencegah kerusakan), berdasar pada sebuah kaidah 

ushul fiqh: 

 .ْرُء اْلَوفَاِسِذ ُهقَذٌَّم َملَى َجْلِة اْلَوَصاِلحِ دَ 
Artinya: “Mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.” 

Selanjutnya, ketika telah pasti diketahui bahwa suatu sembelihan itu disembelih atas 

nama selain Allah, maka haram hukumnya memakan sembelihan itu. Firman Allah: 

ٌِْزْيِز َوَها أُِهلَّ تِِه لِ  َم َملَْيُكُن اْلَوْيتَةَ َوالذََّم َولَْحَن اْلِخ غَْيِز هللاِ فََوِي اْضُطزَّ َغْيَز إًََِّوا َحزَّ

 تَاغٍ َوالَ َماٍد فاَلَ إِثَْن َملَْيِه إِىَّ هللاَ َغفُْىٌر َرِحْيٌن. 



2 

 

Fatwatarjih.or.id 

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 

daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi 

barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya 

dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [QS. al-Baqarah (2): 173]. 

 

Wallahu a'lam bish-shawab.  

 

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah No.18, 2006.  

 




