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Qurban
1. Pengertian Qurban
Qurban berasal dari bahasa Arab :

 اﳌﻨﺠﺪ. ً َ ﻗُـ ْﺮً َو ﻗُـ ْﺮَ ً َو ﻗِْﺮ- ب
ُ  ﻳَـ ْﻘُﺮ- ب
َ ﻗَـُﺮ

Artinya : "Mendekat/pendekatan".

Adapun pengertian Qurban menurut agama yaitu, "Usaha pendekatan diri dari
seorang hamba kepada Penciptanya dengan jalan menyembelih binatang
ternak dan dilaksanakan dengan tuntunan, dalam rangka mencari ridla-Nya".
Firman Allah SWT :

ِ
ِ
ﻚ
َ ﻟَـ ْـﻦ ﻳـﱠﻨَـ
ُ ـﺎل ﷲَ ُﳊُْﻮُﻣ َﻬــﺎ َوَﻻ د َﻣ
َ  َﻛـ ٰـﺬﻟ،ﺂؤَﻫــﺎ َوٰﻟ ِﻜـ ْـﻦ ﻳـﱠﻨَﺎﻟُــﻪُ اﻟﺘﱠـ ْﻘـ ٰـﻮى ِﻣـْﻨ ُﻜ ْﻢ
ِ
ِِ
ِ
: اﳊـﺞ.ﲔ
َ ْ  َوﺑَ ّﺸـ ِﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺤﺴـﻨ،َﺳ ﱠﺨَﺮَﻫﺎ ﻟَ ُﻜ ْـﻢ ﻟﺘُ َﻜ ِّـﱪُوا ﷲَ َﻋ ٰﻠـﻰ َﻣـﺎ َﻫ ٰـﺪﯨ ُﻜ ْﻢ

٣٧

Daging-daging unta itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridlaan) Allah dan
tidak (pula) darahnya, tetapi taqwa dari pada kamulah yang dapat
mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya
kamu mengagungkan Allah atas hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah
khabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. [QS. Al-Hajj : 37]
2. Hukum dan keutamaan Qurban
Menyembelih qurban pada hari raya 'Iedul Adlha dan hari Tasyriq (tanggal 10,
11, 12 dan 13 Dzulhijjah) ini, hukumnya adalah Sunnah Muakkadah.
Adapun tentang keutamaan qurban, banyak diterangkan di dalam haditshadits dla’if, diantaranya sebagai berikut :

ِ
ِ
ﱠﺤ ـ ِﺮ َﻋ َﻤـ ًـﻼ
َ ـﱯ ﷺ ﻗَـ
َﻋـ ْـﻦ َﻋﺎﺋ َﺸ ـﺔَ اَ ﱠن اﻟﻨﱠـ ِ ﱠ
ْ  َﻣــﺎ َﻋﻤـ َـﻞ اﺑْـ ُـﻦ اٰ َد َم ﻳَـ ْـﻮَم اﻟﻨ:ـﺎل
ِ ﺐ اِ َﱃ
 َواِﻧﱠﻪُ ﻟَﻴَﺄْﺗِﻰ ﻳَـ ْﻮَم اْ ِﻟﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ﺑِ ُﻘُﺮْوﻧِـ َـﻬﺎ،ﷲ َﻋﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ِﻣ ْﻦ ِﻫَﺮاﻗَِﺔ َدٍم
اَ َﺣ ﱠ
ِ  واِ ﱠن اﻟﺪﱠم ﻟَﻴـ َﻘﻊ ِﻣﻦ،واَﻇْ َﻼﻓِﻬﺎ واَ ْﺷﻌﺎ ِرﻫﺎ
ٍ ﷲ ﻋﱠﺰ وﺟ ﱠﻞ ﺑِـﻤ َﻜ
ﺎن ﻗَـْﺒ َﻞ اَ ْن
َ
َ ََ
َ َ َ َ َ َ
َ ُ َ َ
ِ ِ ِ ﻳـ َﻘ ــﻊ َﻋﻠَ ــﻰ اْﻻَر
: رﻗ ــﻢ،١٠٤٥ :٢  اﺑ ــﻦ ﻣﺎﺟ ــﻪ.ﺴ ــﺎ
ْ
َ َ
ً  ﻓَﻄْﻴـﺒُـ ـ ْـﻮا ﺑ ـ ـ َـﻬﺎ ﻧَـ ْﻔ،ض
 ﰱ اﺳﻨﺎدﻩ اﺑﻮ اﳌﺜﲎ و اﲰﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ، ﺿﻌﻴﻒ،٣١٢٦

Dari ‘Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Tidak ada amal anak Adam
pada hari Nahr ('Iedul Adlha) yang paling disukai Allah ‘Azza wa Jalla selain
daripada menyembelih qurban, qurban itu akan datang kepada orang-orang
yang melakukannya pada hari qiyamat seperti semula, yaitu lengkap dengan
anggotanya, tanduk, kuku dan bulunya. Darah qurban itu lebih dahulu jatuh ke
suatu tempat yang disediakan Allah ‘Azza wa Jalla sebelum jatuh ke atas
tanah. Oleh sebab itu, berqurbanlah kalian dengan senang hati. [HR. Ibnu
Majah juz 2, hal. 1045, no. 3126, dlaif, karena dalam sanadnya ada perawi
bernama Abul Mutsanna, yang nama aslinya Sulaiman bin Yazid]

ِ ﻋﻦ زﻳ
ِ  رﺳـﻮَلm :ﷲ ﷺ
ِ ـﺎل اَﺻـﺤﺎب رﺳـﻮِل
ِ
،ﷲ
ﻗ
:
ـﺎل
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ـﻢ
ﻗ
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ـ
ﺑ
ـﺪ
َ
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َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َْ ْ َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ْ َ
ْ َ
َ
ِ ﻣﺎ ٰﻫ ِﺬ ِﻩ اْﻻَﺿ
mَ  ﻓَ َﻤـﺎ ﻟَﻨَـﺎ ﻓِْﻴـ َﻬـﺎ: ﻗَـﺎﻟُْﻮا. ُﺳﻨﱠﺔُ اَﺑِْـﻴ ُﻜ ْﻢ اِﺑْـ َـﺮ ِاﻫْﻴ َﻢ:ﺎل
َ َﺎﺣ ﱡﻲ؟ ﻗ
َ
َ
ِ  رﺳـﻮَلm ف
ِ رﺳﻮَل
ِ
ٍ
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ـﻮ
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ﷲ
ُ
َ
ُ
ﱡ
ٌ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َُْ َ ْ
ْ
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َ َ ََ ّ
ِ  ﺑِ ُﻜـ ِـﻞ َﺷــﻌﺮٍة ِﻣــﻦ اﻟ ﱡ:ـﺎل
: رﻗــﻢ،١٠٤٥ :٢  اﺑــﻦ ﻣﺎﺟــﻪ.ٌﺴــﻨَﺔ
َ ﻗَـ
َ ََ ّ
َ ﺼـ ْـﻮف َﺣ

 ﺿﻌﻴﻒ ﰱ اﺳﻨﺎدﻩ اﺑﻮ داود واﲰﻪ ﻧﻔﻴﻊ ﺑﻦ اﳊﺎرث وﻋﺎﺋﺬ ﷲ،٣١٢٧

Dari Zaid bin Arqam, ia berkata : Para shahabat Rasulullah SAW bertanya,
"Ya Rasulullah, apakah udlhiyah itu ?". Jawab Nabi SAW, "Itulah sunnah
ayahmu, Ibrahim". Mereka bertanya, "Apa yang kita peroleh dari udlhiyah itu,
ya Rasulullah ?". Jawab beliau, "Pada tiap-tiap helai bulunya kita peroleh satu
kebaikan. Lalu para shahabat bertanya, “Bagaimana dengan bulu domba, ya
Rasulullah ?". Beliau SAW bersabda, “Pada tiap-tiap helai bulu domba kita
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peroleh satu kebaikan”. [HR. Ibnu Majah 2 : 1045, no. 3127, dlaif karena
dalam sanadnya ada perawi bernama Abu Dawud yang nama aslinya Nufai’
bin Al-Harits, ia matruk, tertuduh memalsu hadits, dan ‘Aaidzullah, ia dla’if].

ِ
ـﺢ
َ  ﻗَـ:ـﺎل
َ َﻋـ ْـﻦ اَِ ْﰊ ُﻫَﺮﻳْـَـﺮَة ﻗَـ
َ ُ َﻣـ ْـﻦ َو َﺟـ َـﺪ َﺳـ َـﻌﺔً ﻓَـﻠَـ ْـﻢ ﻳ:ـﺎل َر ُﺳـ ْـﻮ ُل ﷲ ﷺ
ِّ ﻀـ
٨٢٨٠ : رﻗﻢ،٢٠٧ :٣  اﲪﺪ.َ ﺼ ﱠﻼ
َ ﻓَ َﻼ ﻳَـ ْﻘَﺮﺑَ ﱠﻦ ُﻣ

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang
mempunyai kemampuan untuk berqurban tetapi tidak mau melaksanakannya,
maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat shalat kami”. [HR. Ahmad juz 3, hal.
207, no. 8280, dla’if karena dalam sanadnya ada perawi bernama ‘Abdullah
bin ‘Ayyaasy].
Keterangan :

Hadits riwayat Ahmad di atas dla’if, karena di dalam sanadnya ada perawi
bernama ‘Abdullah bin ‘Ayyaasy. Abu Dawud dan Nasaaiy berkata, “Ia dla’if”.
Ibnu Yunus berkata, “Ia munkarul hadits”. [Lihat Tahdzibut Tahdzib juz 5, hal.
307]

“Sembelihanmu itu sembelihan untuk dimakan (bukan qurban)”. Kemudian
Abu Burdah berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya saya masih mempunyai
kambing jadza’ah yang bagus”. Rasulullah SAW bersabda, “Sembelihlah
kambing itu, tetapi kebolehan ini tidak untuk selain kamu”. Kemudian
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat
'ied, maka sesungguhnya ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri (yakni
tidak dinilai sebagai ibadah qurban), dan barangsiapa menyembelih sesudah
shalat ‘ied maka sempurnalah ibadah sembelihannya dan bersesuaian
pelaksanaannya dengan sunnah kaum muslimin". [HR. Bukhari juz 6, hal. 236]

ٍ ََﻋ ْﻦ اﻧ
 اﻟﺒﺨـﺎرى.ﺼ َـﻼ ِة ﻓَـ ْﻠﻴُﻌِـ ْﺪ
ِ ِﺲ َﻋ ِﻦ اﻟﻨﱠ
َ َـﱯ ﷺ ﻗ
 َﻣ ْـﻦ َذﺑَ َـﺢ ﻗَـْﺒ َـﻞ اﻟ ﱠ:ـﺎل
ّ

Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa yang
menyembelih sebelum shalat ‘ied, maka hendaklah ia mengulangi”. [HR.
Bukhari juz 6, hal. 238]
Dan berdasar riwayat dari Sulaiman Ibnu Musa dari Jubair Ibnu Muth'im
bahwa Nabi SAW bersabda :

١٦٧٥١ : رﻗﻢ،٦١٨ :٥  اﲪﺪ.ِم اﻟﺘﱠ ْﺸ ِﺮﻳْ ِﻖ َذﺑْ ٌﺢmُﻛ ﱡﻞ اَﱠ

3. Tata cara Qurban
1. Waktu penyembelihan :

ِ ﻋ ِﻦ اﻟﺒـﺮ ِاء ﺑـ ِﻦ ﻋـﺎ ِز ٍب ر
ـﺎل
:
ـﺎل
ﻗ
،ـﺎ
ﻤ
ﻬ
ـ
ﻨ
ﻋ
{ا
ـﻲ
ﺿ
ٌ ﺿـ ﱠﺤﻰ َﺧ
ُ ـﺎل ِ ْﱄ ﻳـُ َﻘ
َ
ﱠ
َ
ْ
َ
َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ََ َ
ِﻮل ﱠ
.ﻚ َﺷـﺎةُ َﳊْـ ٍﻢ
ُ ﺎل ﻟَﻪُ َر ُﺳ
َ  ﻓَـ َﻘ،ﺼ َﻼ ِة
ﻟَﻪُ اَﺑُﻮ ﺑـُْﺮَد َة ﻗَـْﺒ َﻞ اﻟ ﱠ
َ ُ َﺷـﺎﺗ:ا{ ﷺ
ِـﻮل ﱠ
:ـﺎل
َ  ﻗَ ـ. اِ ﱠن ِﻋْﻨ ـ ِـﺪ ْي َد ِاﺟﻨً ــﺎ َﺟ َﺬ َﻋـ ـﺔً ِﻣ ـ َـﻦ اﻟْ َﻤ َﻌـ ـ ِﺰ،{ا
َ  َر ُﺳ ـmَ :ـﺎل
َ ﻓَـ َﻘ ـ
ِ
ﺼـ َـﻼ ِة ﻓَِﺎﻧـﱠ ـ َﻤﺎ
َ  ﺛـُ ـ ﱠﻢ ﻗَـ.ﺼ ـﻠُ َﺢ ﻟِﻐَـ ِْـﲑ َك
 َﻣـ ْـﻦ َذﺑَـ َـﺢ ﻗَـْﺒـ َـﻞ اﻟ ﱠ:ـﺎل
ْ َ َوﻟَـ ْـﻦ ﺗ،ا ْذ َْﲝ َﻬــﺎ
ِ ﺼـ َـﻼ
ِ ﻳـ ْﺬﺑﺢ ﻟِﻨَـ ْﻔ ِﺴـ
ـ
ﺻ
ا
و
ﻪ
ﻜ
ـ
ﺴ
ﻧ
ﻢ
ـ
ﺗ
ﺪ
ـ
ﻘ
ـ
ﻓ
ة
اﻟ
ـﺪ
ـ
ﻌ
ـ
ﺑ
ـﺢ
ـ
ﺑ
ذ
ـﻦ
ـ
ﻣ
و
،
ـﻪ
ُ
ﱠ
َ
َ
َ
ﱠ
ْ
ُ
َ
َـﺎب ُﺳـﻨﱠﺔ
َ
َ
َْ َ َ ْ ََ
َ َ َُ ُ
َُ َ
ِِ
٢٣٦ :٦  اﻟﺒﺨﺎرى.ﲔ
َ ْ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
Dari Al-Baraa’ bin ‘Aazib RA, ia berkata : Pamanku yang bernama Abu Burdah
menyembelih qurban sebelum shalat ‘Ied. Maka Rasulullah SAW bersabda,
3

٢٣٨ :٦

Setiap hari Tasyriq itu adalah hari menyembelih. [HR.Ahmad juz 5, hal. 618,
no. 16751]
Dan riwayat lain dari Ali RA yang semakna dengan yang tersebut diatas
sebagai berikut :

١٤٢ :٥  ﰱ ﻧﻴﻞ اﻻوﻃﺎر.ٍُم ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩmﺤﻰ َوﺛََﻼﺛَﺔُ اَﱠ
ْ َﱠﺤ ِﺮ ﻳَـ ْﻮُم اْﻻ
ْ  ُم اﻟﻨmاَﱠ
َﺿ

Hari menyembelih itu ialah Hari Raya 'Iedul Adlha dan tiga hari sesudahnya.
[Dalam Nailul Authar juz 5, hal. 142]
Dari hadits-hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa waktu yang sah
untuk ibadah qurban adalah : "Sesudah shalat 'Ied hingga akhir hari Tasyriq
(tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah)".
Adapun waktu pelaksanaan shalat 'Iedul Adlha, sebagaimana sabda Nabi
SAW :

ِ ﺼ ـﻠِّﻰ ﺑِﻨَــﺎ ﻳَـ ْـﻮَم اْ ِﻟﻔﻄْـ
ﺲ َﻋﻠَــﻰ
ـﻤ
ـ
ﺸ
اﻟ
و
ﺮ
ﱠ
َ ﻗَـ
 َﻛــﺎ َن اﻟﻨﱠـِ ﱡ،ب
ٌ ـﺎل ُﺟْﻨـ َـﺪ
َ ُـﱯ ﷺ ﻳ
ْ
َ
ُ
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ِ ْ َﻗَـْﻴ ِﺪ رْﳏ
 اﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ.ﺤﻰ َﻋﻠَﻰ ﻗَـْﻴ ِﺪ ُرْﻣ ٍﺢ
ْ َﲔ َواْﻻ
َﺿ
ُ

Telah berkata Jundab, "Adalah Nabi SAW shalat 'Iedul Fithri bersama kami,
sedang matahari tingginya kadar dua batang tombak, dan (beliau shalat) 'Iedul
Adlha (diwaktu matahari) tingginya kadar satu batang tombak". [HR. Ahmad
bin Hasan, dalam Nailul Authar]

Inilah waktu-waktu yang dituntunkan untuk melaksanakan ibadah qurban,
tetapi bila menyembelihnya sebelum shalat 'Iedul Adlha selesai, maka yang
demikian ini tidak dinilai sebagai ibadah qurban.
2. Adab dan bacaan ketika menyembelih

ِ  ﺿـ ـ ﱠﺤﻰ رﺳ ــﻮ ُل:ـﺎل
ِ ْ ـﲔ اَﻗْـ ــﺮﻧَـ
ِ ْ ـﲔ اَْﻣﻠَ َﺤ ـ
ِ ْ ﷲ ﷺ ﺑِ َﻜْﺒ َﺸ ـ
ٍ َﻋ ـ ْـﻦ اَﻧَـ
.ﲔ
َ َ ـﺲ ﻗَـ
ْ َُ
َ
ِِ
ِ اﺿ ــﻌﺎ ﻗَ َﺪﻣ ــﻪ ﻋﻠَ ــﻰ ِﺻ ـ َﻔ
ِ
،ﺎﺣ ِﻬ َﻤﺎ
َ ﻗَـ
َ ُ َ ً  َوَرأَﻳْـﺘُــﻪُ ﻳَ ـ ْﺬ َﲝُ ُﻬ َﻤﺎ ﺑِﻴَ ــﺪﻩ َوَرأَﻳْـﺘُــﻪُ َو:ـﺎل
١٥٥٧ :٣  ﻣﺴﻠﻢ. َو َﲰﱠﻰ َوَﻛﺒﱠـَﺮ:ﺎل
َ َﻗ

Dari Anas, ia berkata : Rasulullah SAW menyembelih qurban dengan dua ekor
kibasy yang bagus dan bertanduk". Ia (Anas) berkata, "Saya melihat beliau
menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Dan saya melihat
beliau meletakkan kaki beliau diatas batang leher binatang itu”. Ia (Anas)
berkata, "Beliau membaca Basmalah dan bertakbir : Bismillaahi walloohu
Akbar. (Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar)". [HR. Muslim juz 3, hal.
1557].

ِ  ﺷ ـ ِﻬ ْﺪت ﻣــﻊ رﺳــﻮِل:ـﺎل
ِ ﻋــﻦ ﺟــﺎﺑِ ِﺮ ﺑ ـ ِﻦ ﻋﺒـ ِـﺪ
ـﺤﻰ
ـ
ﻗ
ﷲ
َ
َ
ْ َﷲ ﷺ اْﻻ
َ
ُ
َْ ْ َ ْ َ
َ ﺿـ
َ
ُ
َ
ْ َ
ٍ  َواُِﰐ ﺑِ َﻜـ ْـﺒ،ﻀــﻰ ُﺧﻄْﺒَـﺘَــﻪُ ﻧَـ َـﺰَل ِﻣـ ْـﻦ ِﻣْﻨ ـ َِـﱪِﻩ
َ َ ﻓَـﻠَ ﱠﻤــﺎ ﻗ.ﺼ ـﻠﱠﻰ
ُﺶ ﻓَ َﺬ َﲝَــﻪ
َ ِ ﻟْ ُﻤ
َ
ِ  ﺑِﺴـ ِـﻢ:ـﺎل
ِ
ِِ
 ٰﻫـ َﺬا َﻋـ ِّـﲎ َو َﻋ ﱠﻤـ ْـﻦ،ﷲ َوﷲُ اَ ْﻛﺒَ ـ ُـﺮ
ْ َ َر ُﺳـ ْـﻮ ُل ﷲ ﷺ ﺑِﻴَــﺪﻩ َوﻗَـ
٢٨١٠: رﻗﻢ،٩٩ :٣  اﺑﻮ داود.ﺢ ِﻣ ْﻦ اُﱠﻣ ِﱴ
َ ُﻟَ ْـﻢ ﻳ
ِّ ﻀ
Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata : Aku shalat ‘Iedul Adlha bersama
Rasulullah SAW di mushalla. Setelah beliau selesai berkhutbah, lalu turun dari
mimbar, maka didatangkan seekor kibasy, lalu beliau menyembelihnya
5

dengan tangan beliau, dan beliau mengucapkan, “Bismillaahi walloohu
Akbar, haadzaa ‘annii wa ‘amman lam yudlohhi min ummatii (Dengan
nama Allah dan Allah Maha Besar. (Qurban) ini dariku dan dari ummatku yang
tidak berqurban)”. [HR. Abu Dawud juz 3, hal. 99, no. 2810]

ِ ﻋﻦ ﻋﺎﺋِﺸﺔَ اَ ﱠن رﺳـﻮَل
ٍ ﷲ ﷺ اََﻣ َـﺮ ﺑِ َﻜ ْـﺒ
ﺶ اَﻗْـ َـﺮ َن ﻳَﻄَـﺄُ ِ ْﰲ َﺳ َـﻮ ٍاد َوﻳَـْﺒـ ُـﺮُك
َُْ َ َ َْ
ِ  ﻓَـ ـﺎُِﰐ ﺑِـ ـ ِـﻪ ﻟِﻴ.ِﰲ ﺳـ ــﻮ ٍاد وﻳـْﻨﻈُـ ــﺮ ِﰲ ﺳـ ــﻮ ٍاد
mَ :ـﺎل ﻟَـ ـ َـﻬﺎ
َ  ﻓَـ َﻘـ ـ،ـﺤ َﻲ ﺑِـ ـ ِـﻪ
َُ َ
ّ ﻀـ ـ
َ َ ْ ُ ََ َ َ ْ
ِ ِ  اِ ْﺷ ـ:ـﺎل
ِ ُ ﻫﻠ،ُﻋﺎﺋِ َﺸ ـﺔ
 ﺛُـ ـ ﱠﻢ.ـﺖ
ـ
ﻗ
ﻢ
ـ
ـ
ﺛ
.
ﺔ
ـ
ﻳ
ﺪ
ﻤ
ﻟ
ا
ـﻰ
ـ
ﻤ
ْ
َ
ُ
َ
ﱠ
ْ
َ
ْ  ﻓَـ َﻔ َﻌﻠَـ.ـﺤﺬﻳْـ َﻬﺎ ﲝَ َﺠ ـ ٍﺮ
َ
َ
َ ُ َّ
ِ  ِ"ﺳ ِـﻢ:ـﺎل
ﷲ اَﻟ ٰﻠّ ُﻬـ ﱠﻢ
ْ َﺶ ﻓَﺎ
ْ َ َ ﺛُـ ﱠﻢ ﻗ.ُـﺠ َﻌﻪُ ﺛُـ ﱠﻢ َذ َﲝَـﻪ
َ اَ َﺧ َﺬ َﻫﺎ َواَ َﺧـ َﺬ اْﻟ َﻜ ْـﺒ
َﺿ
ِ ٍ
ٍ ِ
ِ ﺗَـ َﻘﺒﱠــﻞ ِﻣـ ْـﻦ ُﳏَ ﱠﻤـ ٍـﺪ و
 ﻣﺴــﻠﻢ.ﺤﻰ ﺑِـ ِـﻪ
ﺿـ ﱠ
َ  ﺛُـ ﱠﻢ.آل ُﳏَ ﱠﻤــﺪ َوﻣـ ْـﻦ اُﱠﻣــﺔ ُﳏَ ﱠﻤــﺪ
َ
ْ
١٥٥٧ :٣

Dari ‘Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh mengambilkan kambing
yang bertanduk, hitam kakinya, hitam perutnya, hitam sekeliling matanya. Lalu
kambing itu didatangkan untuk disembelih. Maka beliau SAW bersabda, “Hai
‘Aisyah, ambilkanlah pisau”. Beliau bersabda lagi, “Asahlah pisau itu dengan
batu”. Kemudian ‘Aisyah melaksanakannya. Kemudian beliau mengambil
pisau dan kambing tersebut, lalu membaringkannya untuk menyembelihnya.
Beliau membaca, “Bismillaahi Alloohumma taqobbal min Muhammadin wa
aali Muhammadin wa min ummati Muhammadin (Dengan nama Allah, ya
Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan dari ummat
Muhammad)”. Kemudian beliau menyembelihnya. [HR. Muslim juz 3, hal.
1557, no. 19]

ِ  ﺿ ـ ـ ﱠﺤﻰ رﺳ ـ ــﻮ ُل:ـﺎل
ِ ﻋ ـ ــﻦ ﺟ ـ ــﺎﺑِ ِﺮ ﺑ ـ ـ ِﻦ ﻋﺒ ـ ـ ِـﺪ
ﷲ ﷺ ﻳَ ـ ـ ْـﻮَم ِﻋْﻴ ـ ـ ٍـﺪ
ـ
ـ
ﻗ
ﷲ
َ
َ
َ
َْ ْ َ ْ َ
ْ َُ
ِ
ِ َ  ﻓَـ َﻘ ـ،ـﲔ
ِ ْ ﺑِ َﻜْﺒ َﺸـ
ـﺖ َو ْﺟ ِﻬـ َـﻲ ﻟِﻠﱠـ ِـﺬ ْي ﻓَﻄَـ َـﺮ
ُ  اِّﱐْ َو ﱠﺟ ْﻬ ـ:ـﲔ َو ﱠﺟ َﻬ ُﻬ َﻤــﺎ
َ ْ ﺎل ﺣـ
ِ  ِﻣـ ــﻦ اﻟْﻤ ْﺸ ـ ـ ِﺮِﻛ7َت واْﻻَرض ﺣﻨِﻴـ ًﻔـ ــﺎ ﱠوﻣـ ــﺎ ا
ِ اﻟ ﱠ
َْ
َ  ا ﱠن.ﲔ
ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ﺴـ ـ ٰـﻤ ٰﻮ
ْﺻـ ـ َـﻼِﰐ
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ِِ
ِ ُوﻧ
ﻚ
َ ِﻚ ﻟَــﻪُ َوﺑِـ ٰـﺬﻟ
َ ْ َﻻ َﺷ ـ ِﺮﻳ،ﲔ
َ ْ ب اْ َﻟﻌ ـﺎﻟَ ِﻤ
ِّ  َرGّٰ ْـﺎي َوَﳑَـ ِـﺎﰐ
َ ﺴــﻜ ْﻲ َوَْﳏﻴَـ
ُ َ
ٰ
ِ
.ـﻚ َﻋـ ْـﻦ ُﳏَ ﱠﻤـ ٍـﺪ َواُﱠﻣﺘِـ ِـﻪ
َ ـﻚ َوﻟَـ
َ  اَﻟﻠّ ُﻬ ـ ﱠﻢ ِﻣ ْﻨـ.ﲔ
ُ اُِﻣـ ْـﺮ
َ ْ  اَ ﱠو ُل اﻟ ُْﻤ ْﺴــﻠ ِﻤ7َ َت َوا
٣١٢١ : رﻗﻢ،١٠٤٣ :٢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ

Dari Jabir bin 'Abdullah, ia berkata : Pada hari 'Iedul Adlha Rasulullah SAW
berqurban dengan dua ekor kambing, maka ketika melaksanakan itu beliau
berdoa Innii wajjahtu wajhiya lilladzii fathoros samaawaati wal ardlo
haniifaw wa maa ana minal musyrikiin. Inna sholaatii wa nusukii wa
mahyaaya wa mamaatii lillaahi robbil 'aalamiin. Laa syariika lahu wa
bidzaalika umirtu wa ana awwalul muslimiin. Alloohumma minka wa laka
'an Muhammadin wa ummatihi (Sesungguhnya aku menghadapkan diriku
kepada Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada
agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.
Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah
Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan demikian itulah yang
diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama
menyerahkan diri (kepada Allah). Ya Allah, (semua ini) dari Engkau dan untuk
Engkau, dari Muhammad dan ummatnya). [HR. Ibnu Majah, juz 2, hal. 1043,
no. 3121, dla'if, karena dalam sanadnya ada perawI bernama Abu 'Ayyaasy, ia
majhul]

ِ ﺎن ﺣ ِﻔﻈْﺘـﻬﻤﺎ ِﻣـﻦ رﺳـﻮِل
ِ ﻋﻦ ﺷﺪ
ِ َ ﺛِْﻨـﺘ:ﺎل
ٍ
ِ
:ـﺎل
ﻗ
س
و
ا
ﻦ
ﺑ
ﱠاد
َ َ ﻗ.ﷲ ﷺ
َ
َ
َ
ُ
ْ ْ َ َْ
ُْ َ ْ َُ َ
ِا
ٍ
ﱠ
ـ
ﺘ
ﻛ
ﷲ
ن
َ
َ ﻓَـِـﺎ َذا ﻗَـﺘَـْﻠــﺘُ ْﻢ ﻓَﺎَ ْﺣ ِﺴــﻨُﻮا اْ ِﻟﻘْﺘـﻠَـﺔ.ـﺐ اْ ِﻻ ْﺣ َﺴــﺎ َن َﻋﻠَــﻰ ُﻛـ ِّـﻞ َﺷـ ْـﻲء
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
.ُﺤﺘَ ــﻪ
َ َوا َذا َذ َْﲝ ــﺘُ ْﻢ ﻓَﺎَ ْﺣﺴ ــﻨُﻮا اﻟ ـ ﱠﺬﺑْ َﺢ َوﻟْﻴُﺤـ ـ ﱠﺪ اَ َﺣ ـ ُﺪ ُﻛ ْﻢ َﺷ ـ ْﻔَﺮﺗَﻪُ ﻓَـْﻠ ـ ُِـﲑ ْح َذﺑْﻴ
١٥٤٨ :٣ ﻣﺴﻠﻢ

Dari Syaddad bin Aus, ia berkata : Dua hal yang aku hafal dari Rasulullah
SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada
segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Dan
apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik, hendaklah seseorang
diantara kalian menajamkan pisaunya, dan mempermudah (kematian)
binatang sembelihannya”. [HR. Muslim juz 3, hal. 1548, no. 57]
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3. Syarat-syarat binatang qurban
a). Binatang yang diperuntukkan qurban sepanjang tuntunan Rasulullah SAW
adalah : Unta, lembu, dan kambing. Dan kadar masing-masing berdasar
dhahir hadits/riwayat :
* 1 ekor kambing untuk seorang bersama ahli rumahnya.
* 1 ekor lembu untuk 7 orang beserta ahli rumahnya.
* 1 ekor unta untuk 7 - 10 orang dan ahli rumahnya.

ِٰ ﻋﻦ ﻋﻤﺎرَة ﺑ ِﻦ ﻋﺒ ِـﺪ
ِ َ َا{ ﻗ
ﺖ
ُ ْ َﺳـﺄَﻟ:ـﺖ َﻋﻄَـﺎءَ ﺑْ َـﻦ ﻳَ َﺴـﺎ ٍر ﻳَـ ُﻘـ ْﻮ ُل
ّ َْ ْ َ َ ُ ْ َ
ُ  َﲰ ْﻌ:ـﺎل
ِ  ﻋﻠَـﻰ ﻋﻬ ِـﺪ رﺳـﻮِلmﻀـﺤﺎ
ِ َ َﻛﻴﻒ َﻛﺎﻧ:اَ اَﻳـﱡﻮب
:ـﺎل
اﻟ
ﺖ
ﱠ
َ ﷲ ﷺ؟ ﻓَـ َﻘ
َ
َ
َ ْ َ ْ َ
ْ
ََ
َُْ
 ﻓَـﻴَـﺄْ ُﻛﻠُ ْﻮ َن َوﻳُﻄْﻌِ ُﻤ ْـﻮ َن.ﻀ ِّﺤﻰ ِ ﻟﺸﱠﺎ ِة َﻋْﻨﻪُ َو َﻋ ْﻦ اَ ْﻫ ِﻞ ﺑَـْﻴﺘِ ِـﻪ
َ َُﻛﺎ َن اﻟﱠﺮ ُﺟ ُﻞ ﻳ

١٥٤١ رﻗﻢ
ْ ﺼ َﺎر
ٓ ،٣١ :٣  اﻟﱰﻣﺬى.ت َﻛ َﻤﺎ ﺗَـَﺮى
َ ََﺣ ﱠﱴ ﺗَـﺒ
َ َﱠﺎس ﻓ
ُ ﺎﻫﻰ اﻟﻨ

Dari ‘Umaarah bin ‘Abdullah, ia berkata : Aku mendengar 'Atha' bin Yasar dia
berkata : Saya bertanya kepada Abu Ayyub (Al-Anshariy), "Bagaimanakah
udlhiyah yang dilakukan di masa Rasulullah SAW ?". Ia mnejawab, "Seorang
laki-laki (di zaman Rasulullah SAW) menyembelih seekor kambing untuknya
dan untuk ahli baitnya (rumah tangganya), lalu mereka makan dagingnya dan
memberi makan kepada orang lain, sehingga orang-orang bermegah-megah
dengan qurban itu sehingga menjadi seperti apa yang engkau saksikan
sekarang ini". [HR. Tirmidzi juz 3, hal. 31, no. 1541, ini hadits hasan shahih].

ِ ِ
ِ ﻋــﻦ ﺟــﺎﺑِ ِﺮ ﺑ ـ ِﻦ ﻋﺒـ ِـﺪ
ـﺎم اْﳊُ َﺪﻳْﺒِﻴﱠـ ِـﺔ
َ ﷲ ﻗَـ
َْ ْ َ ْ َ
َ  َﳓَـ ْـﺮَ َﻣـ َـﻊ َر ُﺳـ ْـﻮل ﷲ ﷺ َﻋـ:ـﺎل
٩٥٥ :٢  ﻣﺴﻠﻢ.اْﻟﺒَ َﺪﻧَﺔَ َﻋ ْﻦ َﺳْﺒـ َﻌ ٍﺔ َواْﻟﺒَـ َﻘَﺮَة َﻋ ْﻦ َﺳْﺒـ َﻌ ٍﺔ

Dari Jabir bin ’Abdullah, ia berkata, “Kami menyembelih qurban bersama
Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah, seekor unta untuk 7 orang dan
seekor lembu untuk 7 orang". [HR Muslim juz 2, hal. 955, no. 250].

ِ
ٍ َﻋ ـ ـ ِﻦ اﺑْ ـ ـ ِﻦ َﻋﺒﱠـ ـ
ﻀـ ـ َـﺮ
َ ـﺎس ﻗَـ ـ
َ  ُﻛﻨﱠـ ــﺎ َﻣـ ـ َـﻊ َر ُﺳـ ـ ْـﻮِل ﷲ ﷺ ِ ْﰲ َﺳ ـ ـ َﻔ ٍﺮ ﻓَ َﺤ:ـﺎل
ِْ ـﺤﻰ ﻓَﺎ ْﺷ ـﺘَـﺮْﻛﻨَﺎ ِﰱ اْﻟﺒَـ َﻘ ــﺮِة َﺳ ـْﺒـ َﻌﺔٌ وِﰱ اْﻟﺒَﻌِـ
:٣  اﻟﱰﻣ ــﺬى.ٌـﲑ َﻋ ْﺸ ـ َـﺮة
ْ َاْﻻ
َ ﺿـ
َ
َ
َ
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١٥٣٧ : رﻗﻢ،٣٠

b). Tidak sah berqurban dengan binatang yang :
1. Rusak matanya (buta, juling/kero) sebelah atau kedua-duanya.
2. Terlalu kurus, tak bergajih/terlalu tua tak bersumsum lagi atau patah
tanduk/putus telinganya.
3. Sakit.
4. Pincang.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Dulu kami pergi bersama Rasulullah SAW, lalu
tiba Hari Raya 'Iedul Adlha, maka kami menyembelih qurban seekor lembu
untuk tujuh orang dan seekor unta (ba'ir) untuk sepuluh orang". [HR. Tirmidzi
juz 3, hal. 30, no. 1537, hadits hasan gharib].

ِ  ﺿ ـ ﱠﺤﻰ رﺳــﻮ ُل:ـﺎل
ِ ﻋــﻦ اَِﰊ راﻓِ ـ ٍﻊ ر
ِ ْ ﷲ ﷺ ﺑِ َﻜْﺒ َﺸـ
ـﲔ
ـ
ﻗ
ـﻪ
ـ
ﻨ
ﻋ
ﷲ
ـﻲ
ـ
ﺿ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ ُ َ َ َْ َْ
َُْ
ِ ﲔ ﻣﻮﺟﻮءﻳ ِﻦ ﺧ
ِ ْ ﺼﻴﱠـ
١٣٥ :٥  اﲪﺪ ﰱ ﻧﻴﻞ اﻻوﻃﺎر.ﲔ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ ِ ْ اَْﻣﻠَ َﺤ

Dari Abu Rafi’ RA, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah berqurban dua ekor
kambing kibasy yang bagus yang dikebiri”. [HR. Ahmad, dalam Nailul Authar
juz 5, hal. 135]

ِ  ﺿـ ﱠﺤﻰ رﺳــﻮ ُل:ﻋــﻦ ﻋﺎﺋِﺸـﺔَ ر ِﺿــﻲ ﷲ ﻋْﻨـﻬــﺎ ﻗَﺎﻟَــﺖ
ِ ْ ﷲ ﷺ ﺑِ َﻜْﺒ َﺸـ
ـﲔ
ََ ُ َ َ َ َ َْ
َُْ َ ْ
ِ ْ ﲔ اَﻗْـﺮﻧَـ
ِ ِ ِ ِ
١٣٥ :٥  ﰱ ﻧﻴﻞ اﻻوﻃﺎر، اﲪﺪ.ﲔ َﻣ ْﻮ ُﺟ ْﻮءَﻳْ ِﻦ
َ ْ َﲰْﻴـﻨَـ ْﲔ َﻋﻈْﻴ َﻤ

Dari ‘Aisyah RA, ia berkata : Rasulullah SAW menyembelih qurban dengan
dua kambing kibasy yang gemuk, besar, bertanduk yang dikebiri. [HR. Ahmad,
dalam Nailul Authar juz 5, hal. 135]

ِ ـﺖ اْ ِﻻﺑِــﻞ ﻋﻠَــﻰ ﻋﻬـ ِـﺪ رﺳــﻮِل
ِ  ﻗَـﻠﱠـ:ـﺎل
ٍ َﻋـ ِﻦ اﺑْـ ِﻦ َﻋﺒﱠـ
ﷲ ﷺ ﻓَـﺎََﻣَﺮُﻫ ْﻢ
َ ـﺎس ﻗَـ
َ
َ
ْ
َُْ
ُ
٣١٣٤ : رﻗﻢ،١٠٤٧ :٢  اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.ﺤُﺮوا اْﻟﺒَـ َﻘَﺮ
َ اَ ْن ﻳَـْﻨ

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Pernah terjadi pada jaman Rasulullah SAW
(jumlah) unta sedikit, maka beliau menyuruh para shahabat berqurban dengan
lembu. [HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 1047, no. 3134]
Catatan :

Masing-masing orang yang turut andil dalam qurban dengan unta/lembu tidak
harus sama biaya yang dikeluarkannya, yang penting seekor lembu untuk
tujuh orang dan seekor unta digunakan untuk 7-10 orang. Adapun tentang
qurban urunan kambing yang biasa dilakukan disekolah-sekolah/kantor,
sampai kini kami masih berpendapat : Bahwa hal itu tidak dapat dianggap
sebagai ibadah qurban, melainkan tetap sebagai latihan qurban, yang
pahalanya adalah sedekah biasa.
9

Sebagaimana hadits di bawah ini :

ِ
ِ  ﻗَــﺎم ﻓِﻴـﻨــﺎ رﺳــﻮ ُل:ـﺎل
ِ ٍ
ﷲﷺ
ْ ُ َ َ ْ َ َ َﻋ ـ ِﻦ اْﻟﺒَ ـ َـﺮاء ﺑْ ـ ِﻦ َﻋــﺎ ِزب َرﺿـ َـﻲ ﷲُ َﻋْﻨــﻪُ ﻗَـ
 اَْرﺑَـ ٌـﻊ َﻻ َﲡُـ ْـﻮُز ِﰱ اﻟ ﱠ:ـﺎل
َ ﻓَـ َﻘـ
ُﻀ ـﺔ
َ ْ َواﻟْ َﻤ ِﺮﻳ،ـﲔ َﻋ َﻮُرَﻫــﺎ
ُ ِّ  اَﻟْ َﻌـ ْـﻮَراءُ اْﻟﺒَ ـ.mـﺤ َﺎ
َ ﻀـ
ِِ ﱠ
 اﲪــﺪ.ـﱵ َﻻ ﺗُـْﻨ ِﻘــﻰ
ُ ـﲔ َﻣَﺮ
ُ ِّ  َواْ َﻟﻌْﺮ َﺟــﺎءُ اْﻟﺒَ ـ،ﺿـ َـﻬﺎ
ُ ِّ اْﻟﺒَ ـ
ْ ـﲔ ﻇَﻠَﻌُ َﻬــﺎ َواْﻟ َﻜﺒْﻴ ـ َـﺮةُ اﻟـ
١٣٧٦ : ﰱ ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام رﻗﻢ،واﻻرﺑﻌﺔ وﺻﺤﺤﻪ اﻟﱰﻣﺬى واﺑﻦ ﺣﺒﺎن

Dari Baraa' bin 'Azib RA, ia berkata : Nabi SAW berdiri diantara kami dan
bersabda, "Empat macam yang tidak boleh pada binatang qurban, yaitu: 1.
Buta sebelah yang nyata butanya. 2. Yang sakit nyata sakitnya, 3. Yang
pincang yang nyata pincangnya, dan 4. Yang tua yang tidak mempunyai
sumsum". [HR. Ahmad dan Arba'ah, dan disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu
Hibban, dalam Bulughul Maram, no. 1376].

ِﻋـﻦ ﻋﻠ
ِ  اَﻣــﺮَ رﺳــﻮ ُل:ـﺎل
ـﲔ َواْﻻُذُ َن َواَ ْن
ـ
ﻗ
ـﻲ
ـ
ٍ
َ
َ
َ ﷲ ﷺ اَ ْن ﻧَ ْﺴﺘَ ْﺸـ ِﺮ
َ ْ ف اْ َﻟﻌـ
ْ ُ َ ََ
ّ َ َْ
ِ َﻻ ﻧُﻀـ ـ
:٣ اﻟﱰﻣـ ــﺬى.َـﺤﻲ ﺑِـ ـ ـ ُﻤ َﻘﺎﺑَـﻠَ ٍﺔ َوَﻻ ُﻣـ ـ َـﺪاﺑَـَﺮٍة َوَﻻ َﺷـ ـ ْـﺮﻗَﺎءَ َوَﻻ َﺧ ْﺮﻗَـ ــﺎء
ّ
َ َ

١٥٣٢ : رﻗﻢ،٢٨

Dari ‘Ali, ia berkata : Rasulullah SAW menyuruh kepada kami supaya
memeriksa mata dan telinga, dan supaya kami tidak berqurban dengan
binatang yang telinganya sobek dari bagian muka, yang telinganya sobek dari
bagian belakang, yang telinganya sobek dari ujungnya, dan yang berlubang di
tengahnya”. [HR. Tirmidzi juz 3, hal. 28, no. 1532, ini hadits hasan shahih]

ِﻋ ــﻦ ﻋﻠ
ِ  ﻧَ ـ ـﻬﻰ رﺳ ــﻮ ُل:ـﺎل
ِ ﷲ ﷺ اَ ْن ﻳﻀ ـ
ِ ﻀـ
ـﺐ اْﻟ َﻘ ـ ْـﺮِن
ـ
ﻗ
ـﻲ
ـ
ٍ
َ
َ
َ ـﺤ َﻲ َِ ْﻋ
َ
ّ ُ
ْ َُ َ
ّ َ َْ
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١٥٤٠ : رﻗﻢ،٣١ :٣  اﻟﱰﻣﺬى.َواْﻻُذُ ِن

Dari Ali, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang berqurban dengan binatang
yang tanduknya atau telinganya hilang separo atau lebih". [HR. Tirmidzi juz 3,
hal. 31, no. 1540, ini hadits hasan shahih].
c). Keadaan masing-masing binatang qurban itu telah Musinnah (giginya
telah berganti/powel). Dan hal ini terjadi pada :
Kambing yang berumur 1 tahun masuk tahun ke 2, lembu yang berumur 2
tahun masuk tahun ke 3 dan unta yang berumur 5 tahun masuk tahun ke 6.
Kecuali bila terpaksa sekali, maka bolehlah berqurban dengan kambing yang
jadza'ah (berumur cukup 1 tahun). Sebagaimana hadits yang diriwayatkan
oleh Muslim dari Jabir sebagai beriktut :

ِ ـﺎل رﺳـ ــﻮ ُل
 َﻻ ﺗَـ ـ ْﺬ َﲝُ ْﻮا اِﱠﻻ ُﻣ ِﺴ ـ ـﻨﱠﺔً اِﱠﻻ اَ ْن:ﷲ ﷺ
َ َﻋ ـ ْـﻦ َﺟ ـ ـﺎﺑِ ٍﺮ ﻗَـ ـ
ْ ُ َ َ  ﻗَ ـ:ـﺎل
١٥٥٥ :٣  ﻣﺴﻠﻢ.ﻀﺄْ ِن
ﻳَـ ْﻌ ُﺴَﺮ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓَـﺘَ ْﺬ َﲝُ ْﻮا َﺟ َﺬ َﻋﺔً ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ

Dari Jabir, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian
menyembelih untuk qurban melainkan yang Musinnah (telah berganti gigi)
kecuali jika sukar didapati, maka boleh kalian menyembelih jadza'ah (yang
berumur 1 tahun) dari kambing”. [HR. Muslim juz 3, hal. 1555, no. 13].
4. Pembagian daging Udlhiyah

Pembagian daging udlhiyah itu ialah sebagian untuk yang berqurban,
sebagian untuk dihadiahkan, dan sebagian diberikan kepada faqir miskin. Ibnu
Abbas ketika menerangkan sifat Nabi SAW ketika berqurban sebagai berikut :

ِ
ﱠق َﻋﻠَــﻰ
ُ ﺼ ـﺪ
َ ـﺚ َوﻳُﻄْﻌِـ ُـﻢ ﻓُـ َﻘـَـﺮاءَ ﺟْﻴـَﺮاﻧِـ ِـﻪ اﻟﺜﱡـﻠُـ
َ َوﻳُﻄْﻌِـ ُـﻢ اَ ْﻫـ َـﻞ ﺑَـْﻴﺘِـ ِـﻪ اﻟﺜﱡـﻠُـ
َ َـﺚ َوﻳَـﺘ
ِ ُاﻟ ﱡﺴﺆ ِال ِ ﻟﺜﱡـﻠ
٥٨٢ :٣  اﳌﻐﲎ.ﺚ
َ

Dan beliau (Rasulullah SAW) memberi makan ahlul baitnya sepertiga,
memberi makan orang-orang faqir tetangganya sepertiga, dan beliau
mensedekahkan kepada para peminta sepertiga. [Al-Mughni 3 : 582].
5. Daging Udlhiyah tidak boleh diberikan sebagai upah
Daging udlhiyah itu tidak boleh diberikan sebagai upah kepada yang
menyembelih. Di dalam hadits disebutkan :
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ِ  اَﻣـﺮِﱐ رﺳـﻮ ُل:ـﺎل
ِ ٍ ِﻋﻦ ﻋﻠِ ِﻲ ﺑ ِﻦ اَِﰊ ﻃَﺎﻟ
ﷲ ﷺ اَ ْن
ْ ُ َ ْ َ َ َ َﺐ َرﺿ َﻲ ﷲُ َﻋْﻨﻪُ ﻗ
ْ ْ ّ َ َْ
ِ َاَﻗُـ ـ ــﻮم ﻋﻠَ ـ ــﻰ ﺑ ْﺪﻧِ ـ ـ ِـﻪ واَ ْن اُﻗ
ـﺤ ْﻮَﻣ َﻬﺎ َو ُﺟﻠُ ْﻮَد َﻫ ـ ــﺎ َوِﺟ َﻼﻟ ـ ـ ـ َـﻬﺎَ َﻋﻠَ ـ ــﻰ
ـ
ـ
ـ
ﻟ
ـﻢ
ـ
ـ
ﺴ
ُ
ُ َ ّ َ ُ َ َْ
ِ ِ
ِِ
 ﰱ، اﻟﺒﺨــﺎرى وﻣﺴ ــﻠﻢ.ﰱ َﺟَﺰ َارﺗِ ـ َـﻬﺎ َﺷ ـْﻴـﺌًﺎ ِﻣْﻨـ َﻬ ــﺎ
ْ اﻟْ َﻤ َﺴــﺎﻛ ْﲔ َوَﻻ اُ ْﻋﻄ ـ َـﻲ
١٣٧٩  رﻗﻢ،ﺑﻠﻮغ اﳌﺮام

Dari 'Ali bin Abi Thalib RA, ia berkata, "Saya diperintahkan oleh Rasulullah
SAW untuk mengurus qurban-qurban dan supaya saya bagikan daging,
kulitnya dan pelananya kepada faqir miskin, dan tidak (boleh) saya
memberikan sesuatu sebagai upah dari padanya untuk orang yang
menyembelih". [HR. Bukhari dan Muslim, dalam Bulughul Maram, no. 1379].
6. Larangan menjual daging Udlhiyah

ِ ﻋــﻦ ﻗَـﺘَــﺎد َة ﺑ ـ ِﻦ اﻟﻨـ
 َﻻ ﺗَﺒِْﻴـﻌُـ ْـﻮا ُﳊُـ ْـﻮَم اْﻟ ـ َـﻬ ْﺪ ِي:ـﺎل
َ ـﱯ ﷺ ﻗَـ
ﱡﻌ َﻤــﺎن اَ ﱠن اﻟﻨﱠـ ِ ﱠ
ْ ْ َ َْ
ِ َواْﻻ
 َواِ ْن،اﺳ ــﺘَ ْﻤﺘِﻌُ ْﻮا ِﲜُﻠُ ْﻮِد َﻫ ــﺎ َوَﻻ ﺗَﺒِْﻴـﻌُ ْﻮَﻫ ــﺎ
َ َ
ْ ﺼ ـ ـ ﱠﺪﻗُـ ْﻮا َو
َ َﺿ ــﺎﺣﻰ ﻓَ ُﻜﻠُ ـ ْـﻮا َوﺗ
١٦٢١١ : رﻗﻢ،٤٧٨ :٥  اﲪﺪ.اُﻃْﻌِ ْﻤﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﳊْ ِﻤ َﻬﺎ ﻓَ ُﻜﻠُ ْﻮا اِ ْن ِﺷْﺌـﺘُ ْﻢ

Dari Qatadah bin Nu’man, bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Janganlah
kalian menjual daging-daging Hadyi (denda hajji) dan daging udlhiyah
(qurban), makanlah dan sedeqahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya, dan
janganlah kalian menjualnya. Dan apabila kalian diberi dagingnya, maka
makanlah jika kalian mau”. [HR. Ahmad 5 : 478, no. 16211]
7. Orang yang akan berqurban dilarang memotong rambut dan kukunya

 اِ َذا َرأَﻳْ ــﺘُ ْﻢ ِﻫ ـ َـﻼ َل ِذى اْﳊِ ﱠﺠ ـ ِـﺔ َواََر َاد:ـﺎل
َ ـﱯ ﷺ ﻗَـ
َﻋـ ْـﻦ اُِّم َﺳ ـﻠَ َﻤﺔَ اَ ﱠن اﻟﻨﱠـ ِ ﱠ
١٥٦٥ :٣  ﻣﺴﻠﻢ.ﻚ َﻋ ْﻦ َﺷ ْﻌ ِﺮِﻩ َواَﻇْ َﻔﺎ ِرِﻩ
ْ ﻀ ِّﺤ َﻲ ﻓَـْﻠﻴُ ْﻤ ِﺴ
َ ُاَ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ اَ ْن ﻳ

Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Apabila kalian
sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah, dan seseorang diantara kalian ingin
berqurban, maka hendaklah ia menahan rambut dan kukunya”. [HR. Muslim
juz 3, hal. 1565, no. 41]
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8. Perbedaan pendapat tentang hari penyembelihan
Tentang hari penyembelihan qurban, di kalangan ‘ulama terjadi perbedaan
pendapat. Hal ini karena tidak adanya nash yang jelas, baik di dalam AlQur’an maupun dari hadits yang shahih.
Pendapat para ‘ulama tersebut sebagai berikut :
1. Hari penyembelihan adalah 1 hari (tanggal 10 Dzulhijjah).
Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwasanya ia berkata, “Al-Adlhaa (hari
penyembelihan) adalah satu hari, yaitu hari Nahr, hari tanggal 10 bulan
Dzulhijjah. [Al-Istidzkaar juz 15, hal. 200, no. 21579]
2. Hari penyembelihan di kota-kota adalah 1 hari, sedangkan di Mina selama
3 hari.
Dari Sa’id bin Jubair dan Jabir bin Zaid, bahwasanya keduanya berkata,
“An-Nahr (hari penyembelihan) di kota-kota adalah satu hari, sedangkan di
Mina selama tiga hari. [Al-Istidzkaar juz 15, hal. 201, no. 21580; Al-Mughni
juz 3, hal. 454]
Catatan :
Imam Ibnu ‘Abdil Barr (penyusun Kitab Al-Istidzkaar, wafat tahun 463 H)
dan Imam Ibnu Qudamah (penyusun Kitab Al-Mughni, wafat tahun 630 H)
menyebutkan riwayat dari Sa’id bin Jubair dan Jabir bin Zaid sebagaimana
tersebut di atas. Namun Imam Asy-Syaukaniy (penyusun Kitab Nailul
Authaar, wafat tahun 1250 H) menyebutkan riwayat Sa’id bin Jubair dan
Jabir bin Zaid sebagai berikut : Berkata Sa’id bin Jubair dan Jabir bin Zaid :
Sesungguhnya waktunya (penyembelihan) adalah hari Nahr saja untuk
penduduk kota-kota, dan hari-hari tasyriq untuk penduduk desa-desa. (lihat
Nailul Authaar juz 5, hal. 142).

5. Hari penyembelihan adalah 4 hari (tgl 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah)
Al-Auza’iy, Imam Syafi’iy dan shahabat-shahabatnya berkata, “Hari
penyembelihan adalah empat hari, yaitu hari Nahr dan hari-hari tasyriq
semuanya, yaitu tiga hari sesudah hari Nahr.
Dan itu juga merupakan pendapatnya Ibnu Syihab Az-Zuhriy, ‘Atha’ dan AlHasan. [Al-istidzkaar juz 15, hal. 202, no. 21586-21587]
Demikianlah pendapat para ‘ulama tentang hari penyembelihan qurban.
Walloohu a’lam.
Keterangan :
Pendapat yang mengatakan bahwa hari penyembelihan itu selama 4 hari (hari
Nahr dan hari-hari tasyriq beralasan dengan hadits sebagai berikut :
Berdasar riwayat dari Sulaiman Ibnu Musa dari Jubair Ibnu Muth'im bahwa
Nabi SAW bersabda :

١٦٧٥١ : رﻗﻢ،٦١٨ :٥  اﲪﺪ.ِم اﻟﺘﱠ ْﺸ ِﺮﻳْ ِﻖ َذﺑْ ٌﺢmُﻛ ﱡﻞ اَﱠ

Setiap hari Tasyriq itu adalah hari menyembelih. [HR.Ahmad juz 5, hal. 618,
no. 16751]
Dan riwayat lain dari Ali RA yang semakna dengan yang tersebut diatas
sebagai berikut :

١٤٢ :٥  ﰱ ﻧﻴﻞ اﻻوﻃﺎر.ٍُم ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩmﺤﻰ َوﺛََﻼﺛَﺔُ اَﱠ
ْ َﱠﺤ ِﺮ ﻳَـ ْﻮُم اْﻻ
ْ  ُم اﻟﻨmاَﱠ
َﺿ

Hari menyembelih itu ialah Hari Raya 'Iedul Adlha dan tiga hari sesudahnya.
[Dalam Nailul Authar juz 5, hal. 142]

3. Hari penyembelihan adalah selama bulan Dzulhijjah.
Imam Al-Qadli ‘Iyaadl menyebutkan dari sebagian ‘ulama bahwa waktunya
penyembelihan adalah selama dalam bulan Dzulhijjah. [Nailul Authaar juz
5, hal. 142]

Tetapi hadits riwayat Ahmad tersebut munqathi’, karena Sulaiman bin Musa
tidak bertemu dengan Jubair bin Muth’im. Lagi pula Sulaiman bin Musa
diperselisihkan tentang tsiqatnya.

4. Hari penyembelihan adalah 3 hari (tanggal 10, 11 dan 12 Dzulhijjah)
Imam Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauriy (dan shahabat-shahabatnya)
berpendapat, Al-Adlha (hari penyembelihan) adalah tiga hari, yaitu hari
Nahr dan dua hari sesudahnya. Dan berpendapat seperti itu pula Imam
Ahmad bin Hanbal.

Sulaiman bin Musa Al-Qurasyiy Al-Umawiy Al-Asydaq, ahli fiqhnya penduduk
Syam pada zamannya, dan disepakati oleh para ‘ulama bahwasanya ia
adalah seorang paling pandai dari penduduk Syam setelah Makhuul, Ibnu
Ma’in menganggapnya tsabit, begitu pula Ibnu Hibban dan Adz-Dzahabiy,
tetapi Bukhari berkata, “Padanya ada hadits-hadits munkar”. An-Nasaa’iy
berkata, “Ia adalah seorang ahli fiqh, tetapi tidak kuat dalam hadits". Ibnu ‘Adiy
meletakkan permasalahannya, ia berkata, “Dia adalah seorang ahli fiqh,
seorang perawi, menceritakan dari nya orang-orang tsiqat, dan dia merupakan
14

Imam Ahmad berkata, “Hari penyembelihan adalah tiga hari. Hari Nahr dan
dua hari sesudahnya (berdasarkan bukan hanya dari seorang saja dari
shahabat Nabi SAW). [Al-Istidzkaar juz 15, hal. 201, no. 21581-21583]
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Tentang Sulaiman bin Musa ini penjelasannya sebagai berikut :

‘ulama ahli Syam, tetapi dia telah meriwayatkan hadits-hadits yang
bersendirian dengan riwayat itu yang tidak diriwayatkan oleh lainnya. Dan dia
menurutku, tsabit shaduuq (bisa dipercaya dan jujur)". [Tentang Sulaiman bin
Musa, bisa dibaca pada Tahdzibul Tahdzib juz 4, hal. 197, no. 387; Siyaru
a’laamin nubalaa’ juz 5, hal. 433, no. 193].
Abu ‘Umar (Ibnu ‘Abdil Barr] berkata : Hujjah (alasan) bagi orang yang
berpendapat dengan pendapat ini adalah hadits dari Jubair bin Muth’im, dari
Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, “Setiap tempat di Makkah adalah
tempat menyembelih, dan semua hari-hari tasyriq adalah (waktu)
penyembelihan". Hadits ini diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Abi
Husein, dari Nafi’ bin Jubair (bin Muth’im dari ayahnya), dan diriwayatkan
darinya secara munqathi’ dan muttashil.
Hadits itu juga menjadi muththarib (goncang) dikarenakan tentang Ibnu Abi
Husein dan Sulaiman bin Musa, meskipun beliau salah seorang Imam
penduduk Syam tentang ‘ilmu, tetapi menurut mereka beliau buruk
hafalannya.
Oleh karena itu terkadang dikatakan darinya (Sulaiman bin Musa), dari ‘Abdur
Rahman bin Abi Husein, dari Nafi’ bin Jubair bin Muth’im, dan terkadang Nafi’
bin Jubair tidak disebutkan. [Al-Istidzkaar juz 15, hal. 203, no. 21604-21607]
Ibnu ‘Abdil Barr juga berkata : Tidak benar menurut saya tentang masalah ini
melainkan dua pendapat.
Pertama, pedapatnya Imam Malik dan penduduk Kuufah, yaitu hari
penyembelihan adalah pada hari Nahr dan dua hari sesudahnya.
Kedua, pendapatnya Imam Syafi’iy dan penduduk Syam, hari penyembelihan
adalah pada hari Nahr dan tiga hari sesudahnya.
Dan inilah dua pendapat yang telah diriwayatkan dari beberapa orang dari
(shahabat Nabi SAW).
Dan tidak ada perbedaan dari seorangpun dari para shahabat yang
menyelisihi dari dua pendapat ini, maka tidak ada artinya kita sibuk dengan
pendapat-pendapat yang menyelisihi dari kedua pendapat (shahabat)
tersebut, karena apa yang menyelisihi dari kedua pendapat itu tidak ada
asalnya di dalam sunnah, dan bukan pula pendapat shahabat, dan apa yang
di luar dari kedua pendapat ini haruslah ditinggalkan (karena adanya dua
pendapat tersebut). [Al-Istidzkaar juz 15, hal. 205, no. 21609-21613]
Walloohu a’lam.
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Catatan :
Pendapat para shahabat tersebut sebagai berikut :
Abu Hurairah dan Anas bin Maalik, diriwayatkan pendapatnya, hari
penyembelihan adalah 3 hari.
Abu Sa’id Al-Khudriy, diriwayatkan pendapatnya, hari penyembelihan adalah 4
hari.
Sedangkan ‘Aliy bin Abu Thalib, Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Umar, ada
diriwayatkan mereka itu pendapatnya 3 hari, dan ada pula diriwayatkan
pendapat mereka itu 4 hari. Walloohu a’lam.
Tentang Takbir setelah shalat wajib di hari tasyriq

ِ
ِ ﻋــﻦ ﺟ ــﺎﺑِ ِﺮ ﺑ ـ ِﻦ ﻋﺒـ ِـﺪ
ِ
ﺻ ـ َـﻼ ِة
َ ﷲ ﻗَـ
َْ ْ َ ْ َ
َ  َﻛ ــﺎ َن َر ُﺳـ ْـﻮ ُل ﷲ ﷺ ﻳُ َﻜ ـ ّـﱪُ ِ ْﰲ:ـﺎل
ِ
ِ ِ اْﻟ َﻔﺠ ِﺮ ﻳـﻮم ﻋﺮﻓَﺔَ اِﱃ ﺻ َﻼ ِة اْﻟﻌ
ـﲔ ﻳُ َﺴـﻠِّ ُﻢ
َ ْ ِم اﻟﺘﱠ ْﺸـ ِﺮﻳْ ِﻖ ﺣmﺼ ِﺮ ﻣ ْﻦ آﺧـ ِﺮ اَﱠ
ْ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ
ِ ِﻣﻦ اﻟْﻤ ْﻜﺘـﻮ
٤٩ :٢  اﻟﺪارﻗﻄﲎ.ت
َ ُْ َ َ

Dari Jabir bin ‘Abdullah, ia berkata : Dahulu Rasulullah SAW bertakbir pada
shalat Shubuh hari ‘Arafah (tanggal. 9 Dzulhijjah) sampai pada shalat ‘Ashar
akhir hari tasyriq setelah salam dari shalat-shalat wajib. [HR. Daraquthniy juz
2, hal. 49, no. 27, dla’if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama ‘Amr bin
Syamir]
Keterangan :
Tentang perawi 'Amr bin Syamir tersebut, Al-Jauzajaaniy berkata, "Zaaighun
kadzdzaab (orang yang menyimpang dan pendusta)". Bukhari berkata,
"Munkarul hadiits (haditsnya diingkari)". Nasaiy dan Daraquthniy berkata,
"Matruukul hadiits (haditsnya ditinggalkan)". Abu Zur'ah berkata, "Dlo'iiful
hadiits (haditsnya lemah)". Abu Hatim berkata, "Munkarul hadiits jiddan,
dlo'iiful hadiits (haditsnya sangat diingkari, haditsnya lemah)". [Lihat Lisaanul
Miizaan juz 4, hal. 422, no. 6283]
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