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Definisi dan  
Hukum Berqurban 

Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin v 

 

Udhiyah (Berqurban) adalah yang disembelih dari hewan 
ternak pada hari-hari Idul Adha dengan sebab hari raya, sebagai 
bentuk pendekatan diri kepada Allah l. 

Ini termasuk syiar islam yang disyariatkan berdasarkan kitab 
Allah l, sunnah Rasulullah n dan kesepakatan kaum muslimin. 

Allah l berfirman: 

 ڇژ  ژ  ڑ     ڑ   ڇ 

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah.” Al-
Kautsar:2 

Allah l juga berfirman: 

  ۅڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋڇ 

 ڇۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  

“Katakanlah: sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu 
bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan 
aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri." Al-An’am: 
162-163 

Yang dimaksud “nusuk” adalah sembelihan, sebagaimana 
yang dikatakan Said bin Jubair z.  
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Ada yang berkata: “Nusuk adalah seluruh jenis ibadah 
termasuk diantaranya sembelihan”,  dan tafsiran ini lebih bersifat 
umum. Allah l juga berfirman: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇ 

 ڇگ   گ  گ    کڑ  ڑ  ک   ک  ک  ژڈ  ژ

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan, 
supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak 
yang telah direzkikan Allah kepada mereka, maka sembahanmu 
ialah sembahan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu 
kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang 
tunduk patuh.” Al-Hajj:34 

Dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik 
z berkata: 

ى النَّ  بَِكْبَشْعِ َأْمَلَحْعِ َأْقَرَىْعِ َذَبَحُهََم بوده  َصذَّ اهللُ َطَلْوِه َوَسلَّمَ  ي  بِ َضحَّ

َ َوَوَضَع ِرْجَلُه طذ  ى َوَكَّبَّ  ِصَفاِحِهََم َوَسمَّ

“Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, berqurban dengan dua ekor 
kibas yang berwarna putih bercampur hitam dan bertanduk. Beliau 
menyembelih keduanya dengan tangannya sambil menyebut nama 
Allah dan bertakbir serta meletakkan kaki beliau pada bagian 
sampingnya.”  

Dari Abdullah bin Umar z berkata,  “Nabi n tinggal di 
Madinah selama sepuluh tahun, beliau senantiasa berqurban.” 
Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan berkata: “Hadits hasan.” 

Dari Uqbah bin Amir z bahwa Nabi n membagi-bagi 
hewan qurban kepada para sahabatnya g. Maka ‘Uqbah 
mendapat bagian Jadz’ah dan ia pun bertanya, “Wahai Rasulullah, 
saya mendapatkan bagian jadz’ah,” Beliau n menjawab, 
“Berqurbanlah dengannya.” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan 
Muslim. 

Dari al-Bara’ bin ‘Azib z bahwa Nabi n bersabda: 
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ََلِة َتمَّ ُىُسُكُه َوَأَصاَب ُسنََّة ادُْْسلِِمعَ   من َذَبَح َبْعَد الصَّ

“Barangsiapa yang menyembelih setelah shalat, maka 
sungguh telah sempurna qurbannya dan sejalan dengan sunnah 
kaum muslimin.” 

Maka, Nabi n berqurban dan para sahabatnya g juga 
berqurban. Beliau n memberitakan bahwa berqurban merupakan 
sunnah kaum muslimin, yaitu jalan mereka. Oleh karenanya, kaum 
muslimin telah bersepakat tentang hukum disyariatkannya 
sebagaimana yang dinukil beberapa ulama. 

Namun mereka berselisih, apakah hukumnya sunnah 
mu`akkadah ataukah wajib yang tidak boleh ditinggalkan? 

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat  bahwa hukumnya 
sunnah mu`akkadah dan ini merupakan madzhab Imam asy-Syafi’i, 
Imam Malik, Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari 
keduanya. Para ulama lain berpendapat bahwa hukumnya wajib. Ini 
merupakan pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari 
Ahmad dan ini yang menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
v dan beliau berkata, “Ini merupakan salah satu pendapat dalam 
madzhab Malik atau yang zhahir dari madzhab Malik.” 

Menyembelih qurban lebih afdhal dari bersedekah dengan 
yang senilai dengannya, sebab hal itu merupakan amalan Nabi n, 
dan kaum muslimin yang bersamanya. Sebab menyembelih adalah 
bagian dari syiar Allah l, kalaulah manusia berpaling dari amalan 
ini dan menggantinya menjadi sedekah, maka akan menyebabkan 
terlantarnya syiar agama ini. Kalau seandainya bersedekah dengan 
senilai hewan qurban itu lebih utama dari menyembelih qurban, 
tentu Nabi n telah menjelaskannya kepada umatnya baik melalui 
ucapan atau perbuatannya sebab tidak mungkin beliau n, 
meninggalkan untuk menjelaskan kebaikan kepada umatnya. 
Bahkan kalau seandainya bersedekah itu setara keutamaannya 
dengan berqurban, tentu beliau n, telah menjelaskannya pula. 
Sebab, bersedekah itu lebih ringan jika dibandingkan dengan 
kesulitan berqurban dan Nabi n tidak akan meninggalkan 
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penjelasan yang lebih ringan bagi umatnya  jika hukumnya setara 
dengan amalan yang lebih sulit. 

Manusia telah mengalami masa kelaparan dimasa Nabi n, 
lalu beliau n, bersabda, “Siapa di antara kalian yang berqurban, 
maka jangan ia menyisakan dirumahnya sedikitpun setelah malam 
ketiga.” 

Tatkala pada tahun berikutnya, mereka bertanya, “Wahai 
Rasulullah, Apakah kami tetap melakukan seperti yang kami lakukan 
ditahun yang lalu?” Maka Nabi n menjawab, “Makanlah, berilah 
makan kepada yang lain dan simpanlah. Tahun yang lalu manusia 
dalam keadaan sulit sehingga aku ingin kalian membantu mereka 
dalam memenuhi kebutuhannya.” Muttafaq ‘alaihi 

Ibnul Qayyim v berkata, “Menyembelih pada waktunya 
lebih utama daripada bersedekah dengan yang senilai dengannya.” 
Beliau juga berkata, “Oleh karenanya, jika seseorang bersedekah 
sebagai pengganti sembelihan pada haji tamattu’ dan qiran dengan 
harga yang berkali-kali lipat banyaknya, tidak akan sebanding 
dengan nilai menyembelih,maka demikian pula berqurban.” Selesai 
ucapan Beliau. 
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Syarat-syarat  
Berqurban 

 
 

Dalam berqurban ada enam syarat: 
1. Syarat Pertama 

Harus dari jenis hewan ternak, yaitu onta, sapi dan kambing, 
baik dari jenis domba atau kambing kacang, berdasarkan firman 
Allah l: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇ 

 ڇڈ  ژ

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan, 
supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak 
yang telah direzkikan Allah kepada mereka.” Al-Hajj: 34 

Yang dimaksud bahimatul an’am adalah onta, sapi dan 
kambing. Ini yang dikenal di kalangan bangsa Arab. Ini dikatakan 
oleh Hasan, Qatadah dan yang lainnya. 
2. Syarat  Kedua 

Mencapai batas usia yang ditetapkan dalam syariat. Pada 
jenis domba mencapai usia jadz’ah atau dari jenis yang lain 
mencapai usia tsaniyah berdasarkan sabda Rasulullah n: 

ْينِ ََل َتْذَبُحوا إَل ُمِسنًَّةإَل َأْن َيْعُُسَ َطَلْوُكْم َفَتْذَبُحوا   َجَذَطًة من الضَّ

"Jangan kalian menyembelih kecuali “musinnah”, kecuali jika sulit 
bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih jadz’ah dari jenis 
domba.” Diriwayatkan oleh Muslim. 

Musinnah adalah tsaniyah atau  yang di atasnya, sedangkan 
jadz’ah adalah usia di bawahnya. Adapun tsaniyah dari jenis onta 
yaitu yang telah sempurna berusia lima tahun. Tsaniyah dari jenis 
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sapi yaitu yang telah sempurna berusia dua tahun dan tsaniyah dari 
jenis kambing yaitu yang telah sempurna berusia setahun. Adapun 
jadz’ah adalah yang telah sempurna setengah tahun. 

Maka tidak sah menyembelih qurban di bawah usia tsaniyah 
dari jenis onta, sapi dan kambing kacang dan di bawah usia jadz’ah 
dari jenis domba. 
3. Syarat Ketiga 

Tidak terdapat aib (cacat) yang mencegahnya untuk 
dijadikan hewan qurban yang sah. Aib tersebut ada empat: 

1. Buta sebelah yang nampak, yaitu yang hilang matanya, atau 
nampak hingga seperti kancing atau memutih yang jelas 
menunjukkan buta sebelahnya. 

2. Sakit yang nampak, yaitu yang nampak ciri-cirinya pada 
hewan, seperti demam yang membuatnya tidak mampu 
mencari makan dan mencegahnya untuk beraktifitas. 
Demikian pula penyakit kudis yang nampak yang merusak 
dagingnya atau yang memberi pengaruh kesehatannya. 
Demikian pula luka yang dalam yang memberi pengaruh 
pada kesehatannya dan yang semisalnya. 

3. Pincang yang nampak,yaitu pincang yang mencegah hewan 
tersebut untuk menyertai perjalanan hewan yang sehat. 

4. Kurus yang menghilangkan sumsum. 
Berdasarkan sabda Nabi n tatkala beliau ditanya, “Apa yang 

harus dijauhi dari hewan-hewan qurban?” Maka beliau n 
mengisyaratkan dengan tangannya dan bersabda: 

ُ َمَرُضَها  ُ َطَوُرَها وادريض اْلَبعن ُ ضلعها َواْلَعْوَراُء اْلَبعن َأْرَبٌعا اْلَعْرَجاُء اْلَبعن

 َواْلَعْجَفاُء التي َلَ ُتنِْقى

“Empat: yang pincang yang nampak jelas pincangnya, yang buta 
sebelah yang nampak jelas buta sebelahnya, yang sakit yang 
nampak jelas sakitnya dan yang sangat kurus yang tidak 
bersumsum.” Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwaththa` 
dari hadits Al-Bara’ bin Azib z. 
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Dalam satu riwayat as-Sunan dari Al-Bara’ z berkata: 
Rasulullah n berdiri di hadapan kami lalu bersabda: 
“Empat jenis yang tidak diperbolehkan dalam hewan qurban....”, 
lalu Beliau menyebutkan yang semisalnya.  

Maka empat cacat ini mencegah untuk dianggap sahnya 
hewan qurban disebabkan karena cacat tersebut. 

Disamakan pula hukumnya yang memiliki cacat yang serupa 
atau yang lebih parah, sehingga tidak sah berqurban dengan yang 
berikut: 

1. Yang buta yang tidak dapat melihat dengan kedua matanya. 
2. Hewan yang mengembang perutnya, hingga ia buang hajat 

yang menyebabkan anginnya keluar dan hilang penyakit 
yang dideritanya. 

3. Hewan yang akan melahirkan jika merasa kesulitan disaat 
melahirkan, hingga hilang sesuatu yang dikhawatirkan. 

4. Hewan yang tertimpa sesuatu yang dapat membunuhnya 
seperti tercekik atau jatuh dari ketinggian dan yang 
semisalnya, hingga hilang sesuatu yang dikhawatirkan. 

5. Hewan yang lemah berjalan karena penyakit. 
6. Yang terpotong salah satu tangan atau kakinya. 
Jika digabungkan empat cacat yang disebutkan dalam nash 

hadits dengan yang diatas, maka berarti hewan yang tidak boleh 
dijadikan sebagai hewan qurban ada sepuluh jenis, yaitu enam yang 
disebutkan ditambah empat yang telah disebutkan dalam hadits 
yang lalu. 
 4. Syarat Keempat 

Hewan qurban merupakan milik yang berqurban atau yang 
diberi ijin menyembelihnya baik ijin secara syar’i atau dari 
pemiliknya. Maka tidak sah menyembelih dengan sesuatu yang 
bukan miliknya seperti hewan yang diambil paksa, dicuri, atau yang 
diambil dengan pengakuan batil yang dusta dan yang semisalnya. 
Sebab, tidak sah mendekatkan diri kepada Allah l, dengan cara 
bermaksiat kepada-Nya. 
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Sah penyembelihan hewan qurban yang dilakukan oleh 
seorang  yang mengurusi anak yatim dari hartanya, jika hal itu 
sudah menjadi sebuah kebiasaan dan hatinya merasa sedih jika 
tidak disembelih hewan qurban (dari hartanya). Demikian pula sah 
penyembelihan qurban dari seorang yang dijadikan sebagai wakil 
dari harta yang mewakilkan kepadanya dengan ijinnya. 
5. Syarat Kelima 

Tidak ada hubungan hewan tersebut dengan hak orang lain. 
Maka tidak sah menyembelih hewan yang digadaikan. 
6. Syarat Keenam 

Dia menyembelih pada waktu yang telah ditetapkan dalam 
syariat, yaitu dimulai setelah shalat ied pada hari raya qurban 
hingga terbenamnya matahari pada hari terakhir dari hari- hari 
tasyriq, yaitu hari yang ketiga belas dari bulan Dzulhijjah. Sehingga 
hari-hari penyembelihan ada empat: hari ied setelah shalat dan tiga 
hari setelahnya. Maka siapa yang menyembelih sebelum selesainya 
shalat ied atau setelah terbenamnya matahari pada tanggal tiga 
belas, maka tidak sah qurbannya. Berdasarkan riwayat al-Bukhari 
dari al-Bara` bin ‘Azib z, bahwa Nabi n, bersabda: 

 
ٍ
ء َمُه ِِلَْهلِِه لوس من الن ُسِك يف ََشْ ََم هو ََلٌْم َقدَّ ََلِة َفإِىَّ  َوَمْن َذَبَح َقْبَل الصَّ

“Siapa yang menyembelih sebelum shalat , maka sesungguhnya itu 
hanya daging yang dia berikan untuk keluarganya dan bukan 
termasuk qurban sedikitpun.” 

Diriwayatkan pula dari Jundub bin Sufyan al-Bajali z, 
berkata: Aku menyaksikan Nabi n, bersabda: 

َ َفْلُوِعْد َمَكاََنَا ُأْخَرى َمْن َذَبَح قبل  َأْن ُيَصظن

“Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat ,maka hendaknya 
dia mengulangi qurbannya sebagai gantinya.” 

Dari Nubaisyah Al-Hudzali z berkata, Rasulullah n 
bersabda: 

اُم َأْكٍل  يِق َأيَّ اُم التَّْْشِ ٍب وَ َأيَّ  ِذْكٍر هللِ َوُُشْ
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“Hari- hari tasyriq adalah hari-hari makan dan minum dan berdzikir 
kepada Allah subhaanahu wata’ala.”  

Namun jika ia memiliki alasan yang menyebabkan 
diakhirkannya sembelihan qurban dari hari-hari tasyriq, seperti jika 
hewan qurban tersebut melarikan diri bukan disebabkan karena 
kelalaian darinya dan dia tidak menemukannya melainkan setelah 
waktunya lewat. Atau dia mewakilkan orang lain untuk 
menyembelihnya lalu yang diwakilkan kepadanya lupa hingga 
waktunya lewat, maka tidak mengapa disembelih meskipun telah 
keluar dari waktunya, disebabkan karena ada uzur dengan qiyas 
pada seseorang yang tertidur dari mengerjakan shalat atau lupa, 
maka dia mengerjakannya disaat dia bangun tidur atau 
mengingatnya. 

Diperbolehkan pula menyembelih hewan qurban pada 
waktunya baik diwaktu malam maupun siang. Menyembelih 
diwaktu siang lebih utama dan pada hari raya setelah selesainya 
dua khutbah lebih utama. Dan setiap hari lebih utama dari hari 
berikutnya sebab hal itu termasuk bersegera dalam melakukan 
kebaikan. 
   
   
  



11 
 

Hewan Qurban yang Afdhal  
Baik Jenis atau Sifatnya dan yang 

Makruh 
 
 

Jenis hewan qurban yang paling afdhal (utama) adalah onta 
kemudian sapi, jika ia menyembelihnya secara utuh. Kemudian 
domba, kemudian kambing kacang, kemudian sepertujuh onta, 
kemudian sepertujuh sapi. 

Yang paling utama dalam hal sifatnya adalah yang paling 
gemuk, paling banyak dagingnya,paling sempurna penciptaannya 
dan paling bagus penampilannya. 

Disebutkan dalam Shahih al-Bukhari dari Anas bin Malik z 
bahwa Nabi n berqurban dengan dua ekor kibas yang bertanduk 
dan berwarna putih dengan corak hitam. 

Kibas adalah domba yang besar. Amlah (أملح) maknanya: 

berwarna putih yang bercampur hitam, maksudnya warnanya putih 
dengan corak hitam. 

Dari Abu Said Al-Khudri z berkata, “Nabi n berqurban 
dengan seekor kibas yang bertanduk dan jantan, ia makan pada 
warna hitam, melihat pada warna hitam dan berjalan pada warna 
hitam.” 

Diriwayatkan oleh empat penulis kitab sunan, At-Tirmidzi 
berkata: “Hasan shahih.” 

Al-Fahil adalah jantan. Makna ia makan pada warna hitam 
dan seterusnya adalah bahwa bulu pada mulut, kedua mata dan 
kaki-kakinya berwarna hitam. 

Dari Abu Rafi’ z Maula Nabi n berkata, “Nabi n jika 
hendak berqurban, beliau n membeli dua ekor kibas yang gemuk.” 
Dalam lafadz yang lain: mauju’ (yang telah dikebiri).”HR.Ahmad. 
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Samin adalah yang banyak lemak dan dagingnya. Mauju’ 
adalah yang dikebiri dan biasanya  itu merupakan jantan yang paling 
sempurna dari sisi dagingnya yang enak dan jantan yang lebih 
sempurna dari sisi kesempurnaan ciptaan dan anggota tubuhnya. 

Inilah hewan qurban yang paling utama dari sisi jenis dan 
sifatnya.  

Adapun yang dimakruhkan dari hewan qurban adalah 
sebagai berikut: 

1. Al-‘Adhbaa’, yaitu yang terpotong bagian telinga atau 
tanduknya setengah atau lebih. 

2. Al-Muqobalah, yaitu yang terbelah telinganya melebar dari 
depan. 

3. Al-Mudabaroh, yaitu yang terbelah telinganya melebar dari 
belakang. 

4. Asy-Syarqa’, yaitu yang terbelah telinganya memanjang. 
5. Al-Kharqa’, yaitu yang sobek telinganya. 
6. Al-Mushfaroh, yaitu yang terputus telinganya hingga 

nampak daging putihnya. Adapula yang berkata, “Yang 
dimaksud adalah yang kurus, jika tidak sampai pada batas 
hilangnya sumsum.” 

7. Al-Musta’shalah, yaitu yang patah seluruh tanduknya. 
8. Al-Bakhqaa’, yaitu yang matanya buta, hilang 

penglihatannya namun matanya tetap pada posisinya. 
9. Al-Musyayya’ah,yaitu yang tidak mampu mengikuti 

sekumpulan kambing disebabkan karena kelemahannya 
kecuali jika ada yang mengiringnya lalu mengarahkannya 
agar dapat menyusul kumpulan kambing tersebut. Bisa 

juga dengan huruf Ya’ yang dikasrah dan bertasydid(ادَُشونَعة) , 

yaitu yang tertinggal di belakang kumpulan kambing 
disebabkan karena lemahnya, sehingga ia nampak seperti 
yang mengiringinya. 

Inilah hal-hal yang dimakruhkan yang disebutkan dalam 
beberapa hadits tentang larangan berqurban dengan hewan yang 
memiliki aib tersebut atau perintah untuk menjauhinya. Larangan 
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tersebut dibawa kepada makna makruh untuk mengkompromikan 
antara riwayat ini dengan hadits Bara’ bin ‘Azib z yang telah 
disebutkan pada syarat ketiga dari syarat- syarat berqurban. 

Termasuk di antara hal yang dimakruhkan pula adalah hewan 
yang semisalnya, maka dimakruhkan berqurban dengan yang 
berikut ini: 

1. Al-Batraa’ dari jenis onta, sapi dan kambing kacang; yaitu 
yang terpotong setengah ekornya atau lebih. 

2. Yang terpotong dari bokongnya kurang dari setengah. Jika 
terpotong setengah atau lebih maka berkata Jumhur Ulama: 
“Tidak sah.” Adapun yang kehilangan bokong sejak asal 
penciptaannya maka tidak mengapa. 

3. Yang terpotong kemaluannya. 
4. Yang gugur sebagian giginya meskipun gigi tsanaya atau 

roba’iyah (gigi seri). Jika sejak asal ciptaannya sudah tidak 
ada, maka hal itu tidak dimakruhkan. 

5. Yang terpotong bagian puting payudaranya. Namun jika 
sudah tidak ada sejak asal ciptannya, maka tidak 
dimakruhkan. Dan jika air susunya terhenti dalam keadaan 
payudaranya tetap normal, maka hal itu tidak mengapa. 

Jika lima perkara makruh ini digabungkan dengan kesembilan 
poin sebelumnya, berarti hal-hal yang dimakruhkan berjumlah 
empat belas. 
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Yang Sah dari Qurban  
Seorang Muslim 

 
 

Seekor hewan qurban dari jenis kambing, sah untuk 
dijadikan qurban atas nama seseorang bersama keluarganya dan 
siapa saja dari kaum muslimin. Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyah 
x, bahwa Nabi n,  memerintahkan dibawakan seekor kibas 
bertanduk, yang berpijak pada warna hitam, menderum pada warna 
hitam dan melihat pada warna hitam. Lalu dibawakan kepada beliau 
n, untuk dijadikan hewan qurban, kemudian beliau n, berkata 
kepadanya, “Wahai Aisyah, berikan kepadaku pisau.” ‘Aisyah x 
pun memberikannya dan beliau n, mengambil pisau tersebut dan 
mengambil kibas lalu menidurkannya, kemudian menyembelihnya 
(maksudnya bersiap untuk menyembelihnya), sambil berkata: 

دٍ  ِة ُُمَمَّ ٍد َوِمْن ُأمَّ ٍد َوآِل ُُمَمَّ  بِاْسِم اهللَِّ اللهم َتَقبَّْل من ُُمَمَّ

“Dengan nama Allah, “Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, 
keluarga Muhammad dan umat Muhammad.” 

Kemudian, Beliau pun menyembelihnya.” Diriwayatkan oleh 
Imam Muslim. 

Dari Abu Rafi’ z bahwa Nabi n, berqurban dengan dua 
ekor kibas. Salah satunya atas nama beliau n, dan keluarganya 
sedangkan yang kedua atas nama seluruh umatnya.Diriwayatkan 
Ahmad. 

Dari Abu Ayyub Al-Anshari z berkata: “Adalah kebiasaan 
seseorang di masa Nabi n, berqurban dengan seekor kambing atas 
nama diri dan keluarganya, lalu mereka memakannya dan memberi 
makan kepada yang lainnya.” Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah, 
Tirmidzi dan beliau menshahihkannya. 

Jika seseorang berqurban dengan seekor kambing baik dari 
jenis domba atau kambing kacang atas nama dirinya dan 
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keluarganya, maka hal itu sah diniatkan untuk setiap keluarganya 
yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Jika dia tidak 
meniatkan sesuatu yang bersifat umum atau khusus, maka sebutan 
“keluarganya” mencakup siapa saja yang tercakup dalam lafazh 
tersebut baik secara ‘urf maupun bahasa. Secara ‘urf keluarga 
adalah orang yang dinafkahinya dari isteri, anak dan kerabat. 
Adapun secara bahasa adalah setiap kerabatnya dari keturunannya, 
keturunan ayahnya, keturunan kakeknya dan keturunan ayah 
kakeknya. 

Dan dibolehkan sepertujuh onta atau sepertujuh sapi seperti 
dibolehkannya satu ekor dari jenis kambing.  Jika seseorang 
berqurban dengan sepertujuh onta atau sapi atas nama diri dan 
keluarganya, hal tersebut sah. Sebab Nabi n, menjadikan 
sepertujuh onta dan sapi sama kedudukannya dengan seekor 
kambing dalam sembelihan hadyu. Maka demikian pula dalam 
berqurban disebabkan tidak adanya perbedaan antara qurban dan 
hadyu. 

Tidak sah satu ekor kambing atas nama dua orang atau 
lebih, dimana keduanya membeli kambing tersebut lalu berqurban 
dengannya karena tidak adanya dalil tentang hal tersebut dalam al-
kitab dan as-sunnah. Sebagaimana tidak sah patungan delapan 
orang atau lebih dengan satu ekor onta atau sapi, sebab ibadah 
merupakan hal yang tauqifiah (mengikut saja). Tidak diperbolehkan 
melampaui batas yang telah ditetapkan baik dari sisi jumlah 
maupun caranya. Tidak termasuk dalam hal ini keikutsertaan dalam 
hal mendapatkan pahala sebab telah datang riwayat tentang boleh 
diikutsertakan dalam hal pahala tanpa batas sebagaimana yang 
telah dijelaskan. 

Berdasarkan hal ini, jika diketahui ada wasiat yang berasal 
dari beberapa orang dan masing- masing mewasiatkan untuk 
berqurban dari hasil pendapatan wakaf  misalnya, sementara 
pendapatan wakaf tersebut tidak mencukupi setiap wasiat tersebut, 
maka tidak diperbolehkan menggabung beberapa wasiat itu dalam 
satu hewan qurban. Hal ini karena  engkau telah mengetahui bahwa 
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tidak sah mengatasnamakan dua orang atau lebih pada selain 
penyertaan dalam hal pahala. Maka berdasarkan hal ini, 
pendapatan wakaf tersebut dikumpulkan hingga mencapai nilai 
seekor hewan qurban. Jika pendapatan tersebut nihil sehingga tidak 
bisa terkumpul kecuali beberapa tahun kemudian, maka ia boleh 
bersedekah dengannya pada tanggal sepuluh Dzulhijjah. 

Adapun jika yang berwasiat satu orang di mana ia 
mewasiatkan agar berqurban dengan beberapa ekor hewan 
sementara pendapatan wakaf tersebut tidak mencukupi 
seluruhnya, maka jika yang diberi wasiat ingin mengumpulkan 
wasiat beberapa hewan tersebut menjadi satu ekor hewan qurban, 
hal itu dibolehkan karena yang berwasiat hanya satu orang. Dan jika 
dia ingin, dia boleh berqurban dalam setahun dengan seekor hewan 
qurban kemudian ditahun berikutnya seekor lagi. Namun yang 
pertama lebih utama. 
 
Peringatan penting: 

Ada sebagian pemberi wasiat menetapkan nilai hewan 
qurban dari pendapatan wakaf tersebut dengan maksud berlebihan 
dalam menetapkan harganya, yaitu dengan menyebutkan sesuatu 
yang tidak mungkin mencapai nilai yang disebutkan. Dia berkata: 
“Hendaknya disembelih hewan qurban atas namaku meskipun satu 
riyal.” Sebab di masanya harga sangat murah sekali. Lalu sebagian 
yang diberi wasiat yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah 
l,membatalkan hewan qurban tersebut dengan alasan bahwa 
yang berwasiat menetapkan harganya dengan satu riyal dan tidak 
ditemukan ada hewan qurban yang harganya satu riyal padahal 
pendapatan wakaf tersebut banyak. Ini adalah sesuatu yang haram 
dan pelakunya berdosa. Hendaknya ia tetap menyembelih hewan 
qurban meskipun harga hewan tersebut mencapai ribuan riyal 
selama pendapatan wakaf tersebut mencukupi, sebab yang 
dikehendaki oleh yang berwasiat dangan menetapkan nilai tersebut 
adalah berlebihan dalam menyebut harga hewan qurban, dan 
bukan membatasinya dengan jumlah tersebut. 
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Cara Menetapkan Hewan 
Qurban dan Hukum-hukumnya 

 
  

Menetapkan hewan qurban dengan salah satu dari dua cara: 
Pertama: 

Dengan lafazh, yaitu dengan berkata: “Ini adalah hewan 
qurban” dengan maksud memulai penetapannya. Adapun jika dia 
memaksudkan pemberitaan tentang kehendak yang ingin dia 
lakukan di masa mendatang, maka belum ditetapkan sebagai hewan 
qurban dengan sekedar ucapan itu sebab tujuannya adalah 
memberitakan tentang sesuatu yang akan dia lakukan di masa 
mendatang dan bukan memulai penetapannya. 

 
Kedua: 

Dengan perbuatan,dan ini ada dua jenis: 
1. Menyembelihnya dengan niat sebagai hewan qurban. Kapan 

dia menyembelih dengan niat ini, maka berarti telah 
ditetapkan sebagai hukum hewan qurban. 

2. Membelinya dengan niat sebagai hewan qurban jika yang 
dibeli sebagai pengganti hewan qurban yang telah 
ditetapkan. Misalnya: Dia telah menetapkan seekor hewan 
qurban kemudian (hewan qurban) tersebut mati disebabkan 
karena kelalaiannya. Lalu diapun membeli hewan yang lain 
dengan niat sebagai pengganti yang mati. Maka hewan 
tersebut telah menjadi hewan qurban dengan sekedar 
membelinya dengan niat ini, sebab ia berstatus sebagai 
pengganti dari hewan yang telah ditetapkan dan pengganti 
memiliki hukum yang sama dengan yang tergantikan. 
Adapun jika tidak berstatus sebagai pengganti hewan yang 
telah ditetapkan sebagai qurban, maka belum ditetapkan 
sebagai qurban dengan membelinya dengan niat sebagai 
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qurban. Hal ini sebagaimana halnya jika dia membeli 
seorang budak yang ingin dibebaskannya dari perbudakan, 
maka ia tidak serta merta menjadi merdeka dengan sekedar 
membelinya. Atau dia membeli sesuatu untuk dijadikan 
sebagai wakaf, maka tidak serta merta menjadi wakaf 
dengan sekedar membelinya. Demikian pula jika dia 
membeli seekor hewan ternak dengan niat qurban, maka dia 
tidak serta merta (berstatus sebagai hewan qurban, pent) 
dengan sekedar membelinya. 

Jika telah ditetapkan menjadi hewan qurban, maka ada 
beberapa hukum yang berkaitan dengannya: 
Pertama: 

Tidak boleh memanfaatkan hewan tersebut dengan sesuatu 
yang menyebabkan ia terhalang untuk dijadikan sebagai hewan 
qurban seperti menjualnya, menghibahkan, menggadaikan dan 
yang lainnya. Kecuali jika ia menggantinya dengan yang lebih baik 
untuk kemaslahatan hewan qurbannya, bukan untuk kemaslahatan 
dirinya. Jika seseorang telah menetapkan seekor kambing menjadi 
hewan qurban  lalu hatinya senang  kepada hewan tersebut dengan 
tujuan tertentu sehingga dia menyesal dan menggantinya dengan 
yang lebih baik agar hewan tersebut tetap hidup, maka hal tersebut 
tidak diperbolehkan sebab itu berarti menarik kembali sesuatu yang 
telah ia keluarkan karena Allah l untuk kemaslahatan dirinya dan 
bukan kemaslahatan qurbannya. 
 
Kedua: 

Jika seseorang meninggal setelah menetapkannya sebagai 
hewan qurban, maka wajib bagi ahli waris melanjutkannya sebagai 
hewan qurban. Jika ia meninggal sebelum ditetapkan, maka hewan 
tersebut menjadi milik ahli waris dan terserah mereka berbuat 
sekehendaknya. 
 
Ketiga: 

- Jangan memanfaatkan sedikitpun dari hewan  qurban itu 
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- Jangan memanfaatkannya untuk membajak sawah dan yang 
semisalnya 

- Jangan mengendarainya kecuali jika dibutuhkan dan tidak 
membawa mudharat 

- Jangan memerah susunya yang menyebabkan berkurangnya 
atau dibutuhkan oleh anak hewan tersebut  yang telah 
ditetapkan 

- Jangan memotong sedikitpun dari bulunya dan yang 
semisalnya kecuali jika hal tersebut lebih bermanfaat bagi 
hewan itu. Maka boleh ia memotongnya lalu bersedekah 
dengannya, menghadiahkan atau memanfaatkannya 

- Jangan menjualnya. 
 
Keempat: 

Apabila hewan tersebut mengalami aib yang menyebabkan 
tidak sahnya dijadikan sebagai hewan qurban. Misalnya, dia 
membeli seekor kambing lalu menetapkan sebagai qurban. 
Kemudian tiba-tiba matanya menjadi cacat yang menyebabkan buta 
sebelah yang nampak. Maka dalam hal ini ada dua keadaan: 

1. Penyebab cacat karena perbuatan atau kelalaiannya. Maka 
dia wajib menggantinya dengan yang semisalnya dalam sifat- 
sifatnya atau yang lebih sempurna, sebab cacat hewan 
tersebut karena perbuatannya, sehingga ia wajib mengganti 
dengan yang semisalnya yang disembelih sebagai pengganti 
hewan yang cacat. Hewan yang cacat tersebut menjadi 
miliknya  menurut pendapat yang lebih benar, dia boleh 
memperlakukan hewan cacat tersebut sekehendaknya baik 
menjualnya atau yang lainnya. 

2. Penyebab cacatnya bukan karena perbuatan dan 
kelalaiannya. Maka dia boleh menyembelihnya dan 
sembelihan tersebut sah, kecuali jika ia telah mewajibkan 
atas dirinya sebelum menetapkan hewan qurban. Sebab 
hewan tersebut merupakan amanah disisinya, lalu menjadi 
cacat yang bukan disebabkan karena perbuatan dan 
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kelalaian darinya. Maka tidak mengapa dan dia tidak 
bertanggung jawab untuk menggantinya. 

Jika sudah menjadi kewajiban yang ia tetapkan pada dirinya 
sebelum menetapkan hewan qurban, maka wajib baginya 
menggantinya dengan yang sehat yang melepaskannya dari 
tanggung jawab. Misalnya dia berkata: “Saya bernazar karena Allah 
untuk berqurban pada tahun ini.” Lalu dia membeli hewan dan 
menetapkannya sebagai qurban untuk menunaikan nazarnya. 
Kemudian hewan tersebut mengalami cacat yang menyebabkan 
tidak sahnya dijadikan sebagai qurban, maka dia harus 
menggantinya dengan yang sehat yang sah dijadikan sebagai hewan 
qurban dan hewan cacat tersebut menjadi miliknya. Namun jika 
hewan pertama lebih mahal dari penggantinya, maka dia wajib 
bersedekah dengan yang senilai sisa perbedaan harga dua hewan 
tersebut. 
  
Kelima: 

Jika hewan qurban itu hilang atau dicuri, maka dalam hal ini 
ada dua keadaan: 

1. Disebabkan karena kelalaiannya, misalnya: dia 
meletakkannya di tempat yang tidak terjaga sehingga 
(hewan tersebut) lari atau dicuri. Maka ia wajib 
menggantinya dengan yang semisalnya dalam hal sifat atau 
yang lebih sempurna yang disembelih sebagai pengganti 
hewan pertama. Sedangkan hewan yang hilang atau dicuri 
menjadi miliknya dimana dia berbuat sekehendaknya jika ia 
telah menemukannya baik dengan menjualnya atau yang 
lainnya. 

2. Bukan disebabkan kelalaian darinya, maka dia tidak wajib 
menggantinya, kecuali jika ia telah menetapkan wajib atas 
dirinya sebelum menetapkannya sebagai hewan qurban. 
Sebab hewan itu merupakan amanah disisinya dan tidak ada 
tanggung jawab untuk mengganti bagi seorang yang amanah 
selama dia tidak melalaikannya. Namun kapan ia 
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menemukannya, maka wajib ia berqurban dengannya 
meskipun waktu sembelihan telah lewat. Demikian pula jika 
pencuri tersebut menggantinya, maka wajib menyembelih 
hewan penggantinya yang sesuai sifatnya tanpa ada 
kekurangan. 

Jika ia mewajibkan atas dirinya sebelum menetapkan, maka ia 
wajib menyembelih peggantinya untuk melepaskan tanggung jawab 
yang ditetapkan atas dirinya. Kapan dia menemukan hewan 
tersebut, maka menjadi miliknya. Dia berbuat sesuai keinginannya 
dengan menjualnya atau yang lainnya. Namun jika yang disembelih 
harganya lebih murah dari yang pertama, maka ia wajib bersedekah 
dengan nilai sisa perbedaan harga antara dua hewan tersebut. 
 
Keenam: 

Jika hewan tersebut mati, maka ada tiga keadaan: 
1. Kematiannya bukan disebabkan perbuatan manusia 

terhadapnya seperti penyakit, wabah dari langit atau 
perbuatan yang dilakukan hewan itu sendiri yang 
menyebabkan ia mati. Maka tidak ada kewajiban 
menggantinya, kecuali jika ia telah menetapkan kewajiban 
atas dirinya sebelum ditentukan hewan qurbannya. Sebab 
hewan tersebut merupakan amanah disisinya dan ia mati 
dengan sebab yang tidak mengharuskan menggantinya, 
maka tidak ada kewajiban menggantinya. Namun jika ia 
telah menetapkan kewajiban atas dirinya sebelum 
menetapkan hewannya, maka ia wajib untuk menyembelih 
gantinya untuk melepaskan kewajibannya. 

2. Kematiannya disebabkan karena perbuatan pemiliknya, 
maka ia wajib menyembelih penggantinya dengan sifat 
hewan yang sama atau yang lebih sempurna disebabkan 
kewajiban menggantinya di saat itu. 

3. Kematiannya disebabkan perbuatan manusia yang selain 
pemiliknya. Jika tidak memungkinkan menuntut gantinya 
seperti perampok jalan, maka hukumnya sama seperti 
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hewan tersebut mati bukan karena ulah manusia seperti 
yang disebut pada keadaan pertama. Namun jika 
memungkinkan menggantinya seperti seseorang yang 
menyembelihnya lalu memakannya atau membunuhnya dan 
yang semisalnya, maka wajib menggantinya dengan yang 
semisalnya. Lalu ia serahkan kepada pemiliknya untuk 
diqurbankan, kecuali jika pemiliknya membebaskannya dari 
tanggung jawab tersebut dan ia sendiri yang menjalankan 
kewajiban menggantinya. 

 
Ketujuh: 

Jika hewan tersebut disembelih sebelum waktu 
penyembelihan meskipun dengan niat berqurban, maka hukumnya 
sama seperti hukum hewan qurban yang mati seperti yang telah 
dijelaskan. Dan jika disembelih pada waktu penyembelihan, jika 
yang menyembelih hewan itu pemiliknya sendiri atau wakilnya, 
maka sah sesuai penempatannya. Namun jika yang menyembelih 
bukan pemiliknya atau wakilnya, maka dalam hal ini ada tiga 
keadaan: 

1. Ia meniatkan atas nama pemiliknya. Jika pemiliknya 
menyetujuinya, maka qurban tersebut sah. Namun jika 
pemiliknya tidak menyetujuinya, maka tidak sah menurut 
pendapat yang benar dan wajib bagi yang menyembelih 
untuk menggantinya dengan yang semisalnya. Lalu 
diserahkan kepada pemiliknya untuk disembelih sebagai 
qurban, kecuali jika pemiliknya merelakannya dan ia sendiri 
yang menegakkan kewajiban menggantinya. Ada pula yang 
berpendapat: “Qurban itu sah meskipun tidak disetujui oleh 
pemiliknya,” dan ini pendapat yang masyhur dari mazhab 
Ahmad, Syafi’i dan Abu Hanifah  semoga Allah merahmati 
mereka. 

2. Ia meniatkan atas nama dirinya dan bukan atas nama 
pemiliknya. Jika dia mengetahui bahwa hewan tersebut milik 
orang lain, maka qurban tersebut tidak sah baik atas nama 
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dirinya atau orang lain dan dia wajib menggantinya dengan 
yang semisalnya. Lalu diserahkan kepada pemiliknya untuk 
diqurbankan, kecuali jika pemiliknya membebaskannya dari 
tanggung jawab dan dia sendiri yang menegakkan kewajiban 
menggantinya. Adapula yang berpendapat: “Sah atas nama 
pemiliknya dan dia berkewajiban mengganti daging yang 
telah ia bagikan meskipun dia tidak mengetahui bahwa 
hewan tersebut bukan miliknya, maka qurban tersebut sah 
atas nama pemiliknya. Jika yang menyembelihnya telah 
membagikan dagingnya, maka ia wajib menggantinya 
dengan yang semisalnya untuk pemiliknya, kecuali jika 
pemiliknya meridhai dibagikannya daging tersebut. 

3. Ia menyembelih tanpa meniatkan atas nama siapapun. Maka 
qurban ini tidak sah atas nama keduanya disebabkan tidak 
adanya niat. Adapula yang berpendapat: “Sah atas nama 
pemiliknya.” 

Kapan sembelihan tersebut sah atas nama pemiliknya dari 
beberapa keadaan tersebut di atas, jika daging qurban itu masih 
tersisa, maka diambil oleh pemiliknya untuk dibagikan sebagai 
hewan qurban. Namun jika yang menyembelih telah 
membagikannya sebagai hewan qurban dan pemiliknya 
meridhainya, maka tidak ada kewajiban menggantinya bagi yang 
menyembelih. Namun jika tidak diridhai, maka ia wajib 
menggantinya lalu diserahkan ke pemiliknya untuk dibagikan dalam 
bentuk hewan qurban. 
  
Ada Dua Faedah 
Pertama:  

Jika hewan qurban itu hilang setelah disembelih, dicuri, atau 
diambil oleh pihak yang tidak memungkinkan memintanya dan 
pemiliknya tidak melalaikannya, maka tidak ada kewajiban bagi 
pemiliknya untuk menggantinya. Namun jika disebabkan 
kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya dalam bentuk sedekah, 
lalu ia bersedekah dengannya. 
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Kedua: 
Jika hewan qurban melahirkan setelah ditetapkannya sebagai 
hewan qurban, maka hukum anaknya sama seperti hukum induknya 
dalam semua keadaan yang telah disebutkan. Namun jika ia 
melahirkan sebelum ditetapkan sebagai hewan qurban, maka 
anaknya memiliki hukum tersendiri dan dia tidak mengikuti 
induknya dalam keadaannya sebagai hewan qurban sebab induknya 
tidak menjadi hewan qurban kecuali setelah anaknya terpisah 
darinya. 
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Yang Harus Dijauhi  
oleh yang Ingin Berqurban 

 
 

Jika salah seorang kalian ingin berqurban dan telah 
memasuki bulan Dzulhijjah, apakah dengan melihat hilal atau 
menyempurnakan bilangan Dzulqa’dah menjadi tiga puluh hari, 
maka diharamkan baginya mengambil sedikitpun dari rambut, kuku 
atau kulitnya hingga ia selesai menyembelih hewan qurbannya 
berdasarkan hadits Ummu Salamah x, bahwa Nabi z 
bersabda: 

َي َفْلُوْمِسْك طن َشْعِرِه  ِة َوَأَراَد أحدكم َأْن ُيَضحن جَّ
إذا َرَأْيُتْم ِهََلَل ِذي اَْلِ

 َوَأْضَفاِرهِ 

“Jika kalian telah melihat bulan Dzulhijjah (dalam lafazh yang lain: 
Jika telah memasuki sepuluh hari Dzulhijjah)  dan salah seorang 
kalian ingin berqurban, maka hendaknya dia menahan dari 
mengambil rambut dan kukunya.” HR. Ahmad dan Muslim 
 Dalam lafazh yang lain: 
“Jangan dia mengambil sedikitpun dari rambut dan kukunya hingga 
ia berqurban.” 

Jika dia meniatkan berqurban di pertengahan sepuluh hari 
pertama Dzulhijjah, maka dia harus menahan (tidak mengambil 
rambut dan kukunya) semenjak awal dia berniat dan tidak ada dosa 
atasnya apa yang telah lalu sebelum ia berniat. 

Adapun hikmah dari larangan ini, tatkala seorang yang 
berqurban menyertai orang yang sedang menunaikan ibadah haji 
dalam sebagian amalannya yaitu mendekatkan diri kepada Allah 
dengan menyembelih qurban, maka ia menyertainya pula dalam 
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sebagian kekhususan amalan ihram berupa menahan diri dari 
mengambil rambut dan yang semisalnya. 

Hukum ini khusus untuk orang yang berqurban. Adapun 
yang diikutsertakan namanya dalam qurban, maka ia tidak tidak ada 
hubungannya dengan hukum ini sebab Nabi n mengatakan “Dan 
salah seorang kalian ingin berqurban”, Beliau tidak mengatakan 
“atau yang diikutsertakan namanya dalam qurban.” Demikian pula 
Nabi n berqurban dengan mengikutsertakan nama keluarganya, 
namun tidak dinukilkan bahwa beliau n memerintahkan kepada 
mereka untuk menahannya. 

Berdasarkan hal ini, diperbolehkan bagi keluarga orang yang 
berqurban untuk mengambil rambut, kuku dan kulitnya pada 
sepuluh hari Dzulhijjah. 

Apabila seseorang yang ingin berqurban sudah terlanjur 
mengambil rambut, kuku atau kulitnya, maka hendaknya ia 
bertaubat kepada Allah l, jangan mengulangi perbuatannya dan 
tidak ada kaffarah (penebus dosa) baginya. Hal tersebut bukan 
menjadi penghalang baginya untuk berqurban, tidak seperti 
anggapan sebagian orang awam. Dan jika ia mengambil sesuatu 
darinya karena lupa atau tidak mengerti hukumnya atau rambutnya 
gugur sendiri tanpa ia sengaja, maka tidak ada dosa baginya. Jika ia 
membutuhkan untuk mengambilnya, maka boleh baginya dan tidak 
ada dosa seperti: 

- Jika kukunya patah dan menyakitinya, maka ia boleh 
memotongnya, atau 

- Ada rambut yang masuk ke matanya, lalu dia 
menghilangkannya atau dia perlu memotongnya karena ingin 
mengobati lukanya, dan yang semisalnya. 
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Adab-adab  
Menyembelih 

 
Dalam menyembelih, ada beberapa adab yang sebaiknya 

diperhatikan dan bukan merupakan syarat kehalalan sembelihan. 
Namun tetap halal tanpa melakukan perkara-perkara berikut ini, 
diantaranya: 
1.   Menghadap kiblat disaat menyembelihnya. 
2.   Berbuat baik dalam menyembelihnya, yaitu dengan 
menggunakan alat yang tajam yang dia lewatkan pada tempat 
menyembelihnya dengan kuat dan cepat. Ada pendapat yang 
mengatakan bahwa ini termasuk adab yang wajib berdasarkan yang 
zhahir dari sabda Nabi n : 
"Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala 
sesuatu, maka jika kalian membunuh, berbuat baiklah dalam 
membunuh dan jika kalian menyembelih, maka berbuat baiklah 
dalam menyembelih dan hendaknya salah seorang kalian 
menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya." HR. 
Muslim 

Pendapat inilah yang benar. 
3.   Hendaknya tatkala menyembelih onta dengan cara nahr, dan 
yang lainnya dengan cara dzabh. Nahr adalah menyembelih onta 
dalam keadaan berdiri yang terikat tangan kirinya. Namun jika sulit, 
dia menyembelihnya dalam keadaan ontanya duduk. Adapun yang 
lainnya disembelih dalam keadaan dibaringkan di atas lambung 
kirinya. Jika penyembelihnya merasa sulit, maka dia boleh 
menyembelih dengan tangan kirinya, dan menyembelihnya di atas 
lambung kanannya, jika hal itu lebih menenangkan sembelihannya 
dan lebih memudahkan baginya. 
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Disunnahkan meletakkan kakinya di bagian leher 
sembelihannya agar lebih memudahkan. Adapun mendudukinya 
dan mengikat empat kakinya maka hal itu tidak ada asalnya dalam 
sunnah. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa diantara 
manfaat tidak diikat kaki-kakinya adalah semakin melancarkan 
aliran darah dengan gerakan dan goncangannya. 
4.   Memotong kerongkongan dan tenggorokannya, sebagai 
tambahan dari memotong dua urat lehernya. Lihat kembali pasal 
delapan dari syarat-syarat dalam menyembelih. 
5.   Menyembunyikan pisau dari hewan tersebut ketika ditajamkan 
agar hewan tersebut tidak melihatnya disaat menyembelih. 
6.   Mengucapkan takbir kepada Allah setelah membaca basmalah. 
7.   Menyebut nama pemilik ketika menyembelih qurban atau 
aqiqah, setelah membaca basmalah dan bertakbir, sambil 
memohon kepada Allah agar diterima, dengan mengucapkan: 

   ْي نن طَ  َك لَ وَ  َك نْ مِ  مَّ هُ اللَّ  ََّبُ كْ أَ  اهللُوَ  اهللِ مِ ْس بِ  

“Bismillah wallahu Akbar, Ya Allah, ini darimu dan milikmu, dariku.”  
(jika itu miliknya), atau 

  نٍ ََل فُ  نْ طَ 

“Atas nama fulan.” (jika milik orang lain), 

  ْي نن َتَقبَّْل مِ  مَّ هُ اللَّ  

“Ya Allah, terimalah ini dariku,” (jika itu miliknya) atau  

  نٍ ََل فُ  نْ مِ 

“Dari fulan,” (jika bukan miliknya). 
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Yang Dimakan dan  
yang Dibagikan dari Hewan Qurban 

 
 

Disyariatkan bagi yang berqurban memakan dari hewan 
qurbannya, menghadiahkan dan bersedekah dengannya 
berdasarkan firman Allah l: 

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڇ 

 ڇہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ۀ

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan 
supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah 
ditentukan  atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka 
berupa binatang ternak . Maka makanlah sebahagian daripadanya 
dan  berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan 
fakir.” Al-Hajj:28 

Dan firman-Nya: 

ے  ۓ  ۓ    ےۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھڇ 

﮾     ﮽﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮴﮲  ﮳

 ڇ﮿   ﯀  ﯁      

“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 . Kemudian apabila telah roboh, maka 
makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela 
dengan apa yang ada padanya  dan orang yang meminta. 
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Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, 
mudah-mudahan kamu bersyukur.” Al-Hajj:36 

Yang dimaksud Al-Qani’ adalah orang yang meminta yang 
menghinakan diri. Al-Mu’tar adalah yang menginginkan mendapat 
pemberian tanpa meminta. 

Dari Salamah bin Al-Akwa’ z bahwa Nabi n bersabda: 

ِخُروا   ُكُلوا َوَأْصِعُموا َوادَّ

“Makanlah, berilah makan dan simpanlah.” HR. al-Bukhari 
Memberi makan di sini mencakup hadiah untuk orang- 

orang kaya dan sedekah kepada orang- orang miskin. 
Dari ‘Aisyah x bahwa Nabi n bersabda: 

ُقوا ِخُروا َوَتَصدَّ  َفُكُلوا َوادَّ

“Makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah.” HR.Muslim 
Para ulama -semoga Allah merahmati mereka- berbeda 

pendapat tentang kadar berapa yang dia makan, yang ia hadiahkan 
dan yang ia sedekahkan. Dan perkara ini mudah, namun yang baik ia 
memakan sepertiga, menghadiahkan sepertiga dan bersedekah 
dengannya sepertiga. Apa yang boleh dimakan, maka boleh 
disimpan meskipun dalam waktu yang lama selama tidak sampai 
kepada batas yang dapat merusak dagingnya jika dimakan. Kecuali 
di masa-masa tahun kelaparan, maka tidak boleh menyimpannya 
lebih dari tiga hari, berdasarkan hadits Salamah bin Akwa’ z 
berkata, Rasulullah n bersabda: 

ٌء فلَم كان اْلَعاُم  ى ِمنُْكْم فَل ُيْصبَِحنَّ َبْعَد َثالَِثٍة ويف َبْوتِِه منه ََشْ من َضحَّ

ادُْْقبُِل قالوا يا َرُسوَل اهللَِّ َىْفَعُل كَم َفَعْلنَا َطاَم ادَْاِِض قال ُكُلوا َوَأْصِعُموا 

ِخُروا فإن ذلك اْلَعاَم كان بِالنَّاِس َجْهٌد َفَيَرْدُت   َأْن ُتِعونُوا فوها َوادَّ

“Siapa di antara kalian yang berqurban, maka jangan dia 
menyisakan di rumahnya sedikitpun setelah malam ketiga.” Tatkala 
di tahun kemudian, mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah 



32 
 

kami tetap melakukan seperti yang kami lakukan di tahun yang 
lalu?” Maka Nabi n menjawab, “Makanlah, berilah makan dan 
simpanlah. Sesungguhnya tahun lalu manusia dalam keadaan lapar, 
maka aku ingin kalian menolongnya.” Muttafaq ‘alaihi 

Tidak ada perbedaan dalam hal bolehnya memakan dan 
memberi hadiah dari hewan qurban baik yang hukumnya anjuran 
(mustahab) ataupun wajib. Tidak ada perbedaan pula antara hewan 
qurban atas nama yang hidup maupun orang yang telah mati atau 
wasiat, sebab yang diberi wasiat sama kedudukannya dengan yang 
memberi wasiat dan yang memberi wasiat bisa memakan, 
menghadiahkan dan bersedekah dengannya. Ini merupakan 
kebiasaan yang terjadi di antara manusia dan yang yang menjadi 
kebiasaan manusia sama halnya seperti diucapkan secara lafazh. 

Adapun seorang yang diwakilkan, jika yang mewakilkan telah 
mengijinkan wakilnya untuk memakan, memberi hadiah dan 
bersedekah atau ada penguat yang menunjukkan perijinan atau 
sudah menjadi kebiasaan didaerah tersebut, maka ia boleh 
melakukannya. Namun jika tidak mendapat perijinan, maka ia harus 
menyerahkan kepada yang mewakilkan tersebut untuk 
membaginya. 

Diharamkan menjual sedikitpun dari hewan qurban baik 
dagingnya atau yang lainnya seperti kulit dan jangan dia 
memberikan kepada tukang potongnya sebagai imbalan dari 
upahnya atau sebagiannya sebab hal itu semakna dengan 
menjualnya. 

Adapun yang telah diberikan kepadanya dalam bentuk 
hadiah atau sedekah, maka ia boleh berbuat sekehendaknya dari 
daging qurban tersebut seperti menjualnya dan yang lainnya 
asalkan dia tidak menjualnya kepada yang menghadiahkan atau 
menyedekahkan kepadanya. 
 
 
  
 


