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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KURBAN

A. Pengertian

Menurut bahasa kurban berasal dari kata qaraba – yaqrabu – qurban-

qurbanan yang berarti dekat dan mendekatkan1.Sedangkan menurut istilah,

kurban berartimenyembelih hewan atau binatang dengan maksud

untukberibadah kepada Allah pada hari raya Haji (‘idul Adha) dan setelahtiga

hari berikutnya (hari tasyrik)2.

Kurban ( atau (قربان udhiyyah ( ًاضحية ) jamak dari dhahiyyah adalah

penyembelihan hewan dipagi hari. Yang dimaksudkan ialah mendekatkan diri

( atau beribadah kepada Allah (التقرب SWT. dengan cara menyembelih hewan

tertentu pada hari raya haji (‘idul adha) dan tiga hari tasyrik berikutnya, yaitu

11, 12 dan 13 Dzulhijjah sesuai dengan ketentuan syara’3.

Udhiyyah ialah binatang yang disembelih baik unta, sapi, kerbau atau

kambing karena menghampirkan diri kepada Allah SWT. pada waktu yang

akan diterangkan kemudian4.

1Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1972), cet. ke-
1, h. 80

2Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Khusaini, Kifayatul al-Akhyar Fi Hall Ghayat
Al-Ikhtishar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah), h. 172

3Hasan Saleh, Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2008), cet. ke-2, h. 250

4 Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Kitab Sabilal Muhtadin II, (Surabaya: PT. Bina
Ilmu, 2005), cet. ke-1, h. 1051
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Muhammad al-Khatib al-Syarbini memberi defenisi kurban ialah

hewan yang disembelih dari jenis hewan ternakuntuk mendekatkan diri kepada

Allah di hari raya ‘idul adhasampai akhir hari tasyrik5.

Dan menurut al-Jaziri kurban ialah untuk menyebutkan

sesuatuhewandari jenis hewan ternak yang disembelih atau dijadikan kurban

untukmendekatkan diri kepada Allah SWT.di hari raya ‘idul adha baik dia

sedangmelaksanakan ibadah haji ataupun tidak mengerjakan6. Dari defenisi

tersebut di atas, kurban adalah penyembelihanhewan ternak yang dilakukan

pada hari raya ‘idul adha dan sampai akhir haritasyrik (tanggal 11,12 dan 13

Dzulhijah) untuk mandekatkan diri kepada AllahSWT.

Menurut Wahbah al-Zuhaili kurban (udhiyyah) secara bahasa ialah

nama untuk suatu hewan yang disembelih, atau untuk hewan yang disembelih

pada hari raya Idul Adha. Sedangkan menurut fiqh kurban ialah menyembelih

hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah di dalam waktu

tertentu7.

Menurut Ahmad Taswin penyembelihan (kurban) dari segi bahasa

berarti memotong untuk menghilangkan nyawa binatang. Adapun pengertian

dari segi syariat adalah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan

5Al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Beirut Lebanon: 1993), h. 45
6Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Beirut

Libanon:Dar al-Kutub al- Ilmyah, 1990), h. 643
7Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa ‘Adilatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h.

544
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dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, gigi, dan tulang agar halal

dimakan oleh orang Islam8.

B. Dasar Hukum Perintah Berkurban

1. Al-Qur’an

Adapun dasar hukum atau dalil tentang ibadah kurban diantaranya

adalah al-Qur’an maupun al-Sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam

banyak sekali menyebutkan tentang ibadah kurban, dan memerintahkan

secara jelas dan tegas di antaranya:

a. Firman Allah dalam surat al-Hajj 34:









Artinya: "Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan
penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama
Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah
kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha
Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan
berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk
patuh (kepada Allah).” (Q.S al-Hajj: 34)9.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pada setiap generasi umat

terdahulu juga disyariatkan oleh Allah SWT.untuk berkurban dengan

tujuan supaya mereka ingat kepada Allah SWT. terhadap rizki yang

8 Ahmad Taswin, Kurban dan Akikah, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), cet
ke-1, h. 1

9Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV.
Karya Insan Indonesia, 2004), cet. ke-6, h. 99
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telahdiberikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak seperti

unta, kerbau, sapi, domba, kambing dan lain-lain.

b. Firman Allah SWT. dalam surat al-Kautsar ayat 1-2 :





Artinya: "Sungguh, Kami telah memberikan (Muhammad) nikmat

yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu.

Dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri

kepada Allah).” (Q.S al-Kautsar 1-2)10.

Dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan

nikmat yang banyak kepada manusia, sebagai rasa syukur atasnikmat

yang Allah berikan, maka diperintahkan mendirikanshalat dan

berkurban dengan tujuan untuk mendekakan diri kepada Allah SWT.

2. As-Sunnah

a. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

َحَدثـََنا اَبـُْو َبْكِر ْبُن َاِىب َشْيَبَة َحَدثـََنا زَْيُد ْبُن اْحلَُباِب َحَدثـََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعيَّاٍش 
َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسَلَم قَاَل َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن اْالَْعرَِج َعْن َاِىب ُهَريـَْرَة اَنَّ َرُسْوَل اِهللا 

)       رواه ابن ماجه(نَّ ُمَصالَّنَا َمْن َكاَن َلُه َسَعٌة وََملْ ُيَضحِّ َفالَ يـَْقَربَ : 
Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah,

menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab, menceritakan
kepada kami Abdullah bin Ayyas dari Abdurrahman al-
A’raji dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda: barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi

10Departemen AgamaRepublik Indonesia, op.cit, h. 99
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dia tidak mau berkurban maka janganlah iamenghampiri
tempat shalat kami.” (H.R. Ibnu Majjah)11.

Hadits ini merupakan ancaman Rasulullah SAW.kepada

umatnya yang mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi mereka

tidak mau berkurban. Sehingga Rasululah SAW. mengatakan jangan

dekati tempat shalat kami, maksudnya orang-orang yang mampu tidak

mau berkurban bukan termasuk golongan orang-orang muslim.

b. Dalam hadits lain disebutkan bahwa:

ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لِ وْ سُ رَ عَ ا مَ نَ رْ حنََ : الَ ا قَ مَ هُ نْـ عَ اهللاُ ىَ ضِ رَ اهللاِ دِ بْ عَ نِ بْ رِ ابِ جَ نْ عَ 
)                                                              رواه الرتميذى(ةٍ عَ بْـ سَ نْ عَ ةَ رَ قَ بَـ الْ وَ ةٍ عَ بْـ سَ نْ عَ ةَ نَ دَ بَ الْ ةِ يَّ بِ يْ دَ احلُْ بِ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ 

Artinya: "Dari Jabir putra Abdullah RA. Ia berkata: Pada tahun

perjanjian hudaibiyah aku berhari raya kurban dengan
Rasulullah SAW menyembelih kurban seekor unta untuk
tujuh orang dan sapi juga untuk tujuh orang.”(H.R. al-
Tirmidzi)12.

Hadits ini menjelaskan bahwa berkurban dengan unta dan sapi

bisa berserikat atau boleh dengan tujuh orang. Sementara berkurban

dengan selain domba dan unta seperti domba, kambing, biri-biri hanya

boleh untuk satu orang saja.

C. Hukum Berkurban Menurut Ulama

Para ulama berbeda-beda pendapat tentang hukum berkurban, apakah

ia wajib atau sunnah, diantaranya yaitu :

11Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Zaid al-Qazwini Ibnu Majjah, Sunan Ibnu
Majjah, (Beirut: Ihyaul Kitab al-Arabiyyah, tt), h. 1044

12 al-Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Beirut:
Dar al-Arabi al-Ilmiyyah, tt), h. 170
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1. Imam Syafi’i dalam kitab al-Umm menyebutkan bahwa hukum berkurban

adalah Sunnah sebagaimana penjelasan teks dibawah ini:

رمحه اهللا تعايل الضحايا سنة ال أحب تركها               ) قال الشافعي(
Maksudnya: "Imam Syafi’i semoga Allah SWT merahmatinya berkata:

penyembelihan (berkurban) hukumnya sunnah dan saya

tidak suka jika meninggalkannya"13.

Imam Safi’i menjelaskan bahwa hukum berkurban adalah sunnah,

selain itu imam Syafi’i juga tidak suka meninggalkan kurban dalam setiap

tahun. Sehingga imam Syafi’i setiap tahun selalu melaksanakan ibadah

kurban.

2. Menurut Imam Malik dalam kitabnya al-Muwattha’ menyebutkan bahwa

hukum kurban itu sunnah, sebagai mana disebutkan:

قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة وال ًاحب الحد ممن قوي علي مثنها اًن 
يرتكها 

Maksudnya: "Imam Malik berkata: Berkurban hukumnya sunnah bukan

wajib, dan aku tidak suka kepada seseorang yang mampu

tetapimeninggalkannya"14.

Pendapat Imam Malik juga sejalan dengan Imam Syafi’i, yang

mengatakan hukum kurban adalah sunnah bukan wajib. Kepada orang-

13Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm, (Beirut: Daral-Fikri, tt)
Jilid I, h. 243

14Imam Malik bin Annas, al-Muwattha’, (Beirut: DarAl-Fikri, tt), h. 304
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orangmampu yang tidak mau berkurban, Imam Malik sangat tidak

menyukainya.

3. Adapun menurut mazhab-mazhab selain Hanafiyyah, seperti Safi’iyah,

Malikiyah dan Hanabilah dan Zahiriyah, bahwa hukum berkurban adalah

sunnah muakkad, bukan wajib, serta makruh meningggalkannya bagi

seorang yang mampu melakukannya15.

4. Menurut Imam Abu Hanifah Kurban itu hukumya wajib sebagaimana

disebutkan dalam kitabnya. Maksudnya:"telah berkata (Imam Abu

Hanifah) semoga Allah SWT merahmatinya, Ketahuilah bahwasanya

perbuatan mendekatkan diri dengan harta itu ada dua bentuk. Bentuk

pertama dengan jalan kepemilikan seperti sedekah dan bentuk  yang lain

dengan jalan melepaskan (membebaskan) seperti memerdekakan. Dan di

dalam ibadah kurban terkumpul kedua maksud tersebut, maka

sesungguhnya berkurban kamu, mendekatkan diri dengan mengeluarkan

darah (menyembelih) itu merupakan  bentuk pelepasan kemudian daging

kurban disedekahkan itu merupakan kepemilikan. Dia telah berkata “dan

kurban hukumnya wajib atas orangyang mampu atau punya kelapangan

rizki dan mukim (menetap) ini menurut pendapat kami"16.

D. Sejarah Kurban

Dalam sejarah sebagaimana yang disampaikan dalam al-Qur'an

terdapat dua peristiwa dilakukannya ritual kurban yakni oleh Habildan

15Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyi al-Khatani,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-2, h. 256

16As-Syamsuddin asy-Syarkhasi, Kitab al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Kitab Amaliyah,
1993), Juz.xi., h. 8
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Qabilputra Nabi AdamAS. serta pada saat Nabi Ibrahim akan mengorbankan

Nabi Ismail atas perintah Allah:

1. Kisah Habi dan Qabil









Artinya: Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil

dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya
mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang
dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain
(Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata
Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari
orang-orang yang bertakwa".(al-Maidah: 27)17.

Ayat ini menjelaskan tentang kurban yang dilakukan oleh dua

orang putra Nabi Ibrahim yaitu Qabil dan Habil. Diantara dua kurban yang

dipersembahkan oleh putra Nabi Ibrahim, kurban Habillah yang diterima,

karenakurban yang dipersembahkan oleh Habil adalah kurban yang baik-

baik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Sementara

kurban yang diberikan oleh Qabil adalah kurban yang buruk-buruk,

sehingga tidak diterima oleh Allah. Disitulah asal mulanya terjadi

permusuhan yang ada didunia. Oleh karena itu ketika kita ingin berkurban,

maka persembahkanlah yang paling baik yang kita miliki.

2. Ibrahim dan Ismail

17 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit,h. 34
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Disebutkan dalam al-Qur’an, Allah memberi perintah melalui

mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan Ismail. Diceritakan

dalam al-Qur'an bahwa Ibrahim dan Ismail mematuhi perintah tersebut dan

tepat saat Ismail akan disembelih, Allah menggantinya dengan domba.

Berikut petikan  surat al-Shaaffaat ayat 102-107 yang menceritakan hal

tersebut18.



















Artinya: ''Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha
bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku
menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia
menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan
kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang
- orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan
Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah
kesabaran keduanya ), dan Kami panggillah dia: "Hai
Ibrahim,'' ''sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu
sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada
orang-orang yang berbuat baik.'' ''Sesungguhnya ini benar -
benar suatu ujian yang nyata,'' ''dan Kami tebus anak itu

18Fuadi Hasan, Hakekat Kurban, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1990), cet. ke-1, h. 34-35
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dengan seekor sembelihan yang besar.'' (Al-Shaaffaat: 102-
107)19.

Ayat ini menjelaskan tentang sejarah kurban yang terjadi pada

masa nabi Ibrahim, yang mana nabi Ibrahim mempunyai putra bernama

Ismail. Ketika Ismail mulai beranjak dewasa, Allah SWT, memerintahkan

Nabi Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih anaknya. Maka ketika

perintah itu akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, Allah

SWTmenggantinya dengan seekor kambing kibas yang besar. Hingga saat

ini, kita diperintahkan oleh Allah berkurban dengan hewan sembelihan

seperti unta, sapi, kerbau, domba, biri-biri dan kambing.

E. Macam-Macam Hewan Kurban

1. Jenis hewan Kurban

Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan

kambing (domba). Selain tiga hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan

ikan tidak boleh dijadikan kurban20.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Hajj ayat 34:









Artinya:"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan

(kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap
binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka,
maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu

19Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., h. 28
20 Didin Nurul Rosidin, Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik

Syariat Kurban, (Solo: Inti Medina, 2009), cet. ke-2, h. 53



38

berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar
gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada
Allah)" . (Q.S al-Hajj: 34) 21.

Dalam bahasa Arab, lafal bahimatul an’am hanya mencakup

binatang, seperti unta, sapi dan kambing, bukan yang lain.Demikian juga

dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa hewan ternak itu maksudnya

adalah unta, sapidan kambing22.

2. Ketentuan hewan kurban

Sesuai hadits Nabi Muhammad SAW hewan dianggap cukup jika

memenuhi beberapa ketentuan. Untuk kambing atau domba harus berumur

dua tahun masuk tahun ketiga. Dan untuk unta harus berumur lima tahun:

نْ اَ الَّ اِ ةً نَّ سِ مُ الَّ ا اِ وْ حبَُ ذْ تَ الَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اللهِ لَ وْ سُ رَ الَ قَ :الَ قَ رٍ ابِ جَ نْ عَ 
نِ اءْ الضَّ نَ مِ ةً عَ ذَ ا جَ وْ حبَُ ذْ تَ فَـ مْ كُ يْ لَ عَ رَ سُ عْ يَـ 

Artinya: "Janganlah kalian sembelih binatang melainkan hewan itu

sudah berumur dua tahun, kecuali jika binatang itu susah

engkau dapat maka potonglah binatang yang berumur satu

tahun (masuk yang kedua)" . (H. R Muslim23).

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW. tersebuttelah menjelaskan

batasan umurnya, demikian juga terdapat hadits yang menjelaskan jenis

hewan berikut jumlah kegunaan bagi orang yang hendak berkurban

21 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit, h. 33
22Didin Nurul Rosidin , op.cit. 53
23Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim,

(Mesir: Tijariah Kubra, tth), Juz. III, h. 1555
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a. Unta yang sudah berumur minimal lima tahun berlaku untuk tujuh

orang.

b. Sapi yang berumur minimal dua tahun berlaku untuk tujuh orang.

c. Kerbau yang berumur minimal dua tahun berlaku untuk tujuh orang

d. Domba atau kambing yang sudah berumur minimal dua tahun berlaku

untuk satu orang.

Rasulullah SAW. bersabda24:

هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لِ وْ سُ رَ عَ ا مَ نَ رْ حنََ : الَ ا قَ مَ هُ نْـ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ اهللاِ دِ بْ عَ نِ بْ رِ ابِ جَ نْ عَ 
)                            رواه الرتميذى(ةٍ عَ بْـ سَ نْ عَ ةَ رَ قَ لبَـ اْ وَ ةٍ عَ بْـ سَ نْ عَ ةَ نَ دَ لبَ اْ ةِ يَّ بِ يْ دَ حلُْ اابِ مَ لَّ سَ وَ 

Artinya: "Dari Jabir putra Abdullah RA. Ia berkata: Pada tahun

perjanjian hudaibiyah aku berhari raya kurban dengan
Rasulullah SAW. menyembelih kurban seekor unta untuk tujuh
orang dan sapi juga untuk tujuh orang dan kambing untuk satu
orang".(H.R. al-Tirmidzi)25.

Hadits ini menjelaskan bahwa berkurban dengan unta dan sapi bisa

berserikat atau boleh dengan tujuh orang. Sementara berkurban dengan

selain sapi dan unta seperti domba, kambing, biri-biri hanya boleh untuk

satu orang saja.

3. Kondisi hewan kurban

Kondisi hewan kurban dalam hal ini, syariat mengatur bahwa

hewan yang dikurbankan harus mulus, sehat dan bagus. Tidak boleh ada

cacat atau cedera pada tubuhnya.

Berikut standar hewan kurban yang dijelaskan oleh Nabi Saw:

24Didin Nurul Rosidin , op.cit., 55-56
25 Al-Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, loc.cit.
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a. Hewan tidak pincang salah satu kakinya

b. Tidak hilang sebagian telinganya.

c. Matanya tidak buta sebelah

d. Tidak dalam kondisi sakit

e. Tidak kurus sekali

f. Ekornya tidak buntung ataupun terputus

g. Sebagian tanduknya tidak patah atau hilang

h. Dalam keadaan sehat, tidak mengandung atau baru beranak.

i. Tidak terpotong hidungnya 26.

F. Pembagian Daging Kurban

Hukum orang berkurban boleh memakan daging kurbannya dan

menyedekahkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj

ayat 36 :











Artinya: “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 padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang

26Didin Nurul Rosidin , op. cit., h. 56-57
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meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu
kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur”.(Q.S. al-
Hajj:36)27.

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika hewan kurban yang sudah

disembelih mati, maka daging hewan tersebut harus dibagikan kepada semua

orang, baik orang-orang tersebut dianggap mampu (orang kaya) maupun orang

yang tidak mampu (miskin). Hal ini berarti bahwa daging kurban bukan hanya

untuk diperuntukkan kepada orang miskin, tetapi orang kaya juga berhak

untuk menikmatinya.

Kemudian juga dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

ى ِىف حَ ضْ الَ اْ ةُ رَ ضْ حَ ةِ يَ ادِ بَ الْ لِ هْ اَ نْ مِ اسُ النَّ فَّ دَ تْ الَ ا قَ هَ نْـ عَ اهللاُ يَ ضِ ة  رَ شَ ائِ عَ نْ عَ 
وا رُ خِ دْ اَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ قَ فَـ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لِ وْ سُ رَ انِ مَ زَ 

)                          رواه ابو داود(ى قِ بَ اَ ا مبِ وْ قُـ دَّ صَ تَ وَ ثَ لَ الثـُّ 
Artinya: ”Dari Aisyah RA berkata, pernah manusia penduduk desa berduyun-

duyun untuk menghadiri kurban di masa Rasulullah SAW. Maka

bersabda Rasulullah SAW: “simpanlah sepertiga daging itu, dan

sedekahkanlah yang lainnya”.(HR. Abu Daud)28.

Hadits ini menjelaskan bahwa yang lebih utama dalam pembagian

daging kurban ialah yang pertama untukdimakan, yang kedua adalah untuk

disedekahkan, dan yang ketiga untukdisimpan29.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi pembagian daging kurban yang lebih

utama ialah menjadi tiga bagian, yakni: sepertiga untuk dimakan oleh yang

27Departemen Agama republik Indonesia, op. cit., h. 34
28Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Riyad: Darul al-Fikri, tt), h.106
29Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Beirut Libanon: Dar al-Fikri) Juz III, h. 27
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berkurban beserta keluarganya, sepertiga untuk tetangga sekitarnya (lebih-

lebih jika mereka tergolong orang-orang yang berekonomi lemah atau tidak

mampu berkurban), dan sepertiga untuk fakir miskin30.

Seandainya yang bersangkutan (pengurban) menyedekahkan seluruh

daging kurbannya, tentu hal itu lebih utama dan lebih baik lagi, dengan syarat

ia harus mengambil berkah, seperti makan hatinya atau lainnya. Hal itu

sebagai bukti bahwa ia telah memakan sebagian dari dagingnya, sebagaimana

yang dilakukan oleh Nabi SAW. dan para sahabatnya31.

Dalam hadits diterangkan bahwa Rasulullah SAW. pernah melarang

pengurban menyimpan daging kurban beberapa hari, sebab terbukti bahwa

pada waktu itu banyak orang yang patut ditolong, layak diberi daging kurban,

yakni mereka yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin. Pada waktu itu

Rasulullah SAW. menyuruh mereka agar berkurban untuk mengutamakan

menyedekahkan kurbannya, dan mereka yang berkurban hanya diberi izin

mengambil daging kurbannya kira-kira cukup untuk keperluan tiga hari saja.

Kemudian pada tahun yang lalu itu masih tetap berlaku atau tidak, Rasulullah

SAW. pun menerangkan bahwa peraturan tersebut ditetapkan karena pada

tahun berikutnya keadaan telah pulih kembali, tidak banyak yang memerlukan

bantuan. Oleh karena itu Rasulullah SAW. memberikan izin untuk turut

memakannya32. Seperti diterangkan dalam hadits :

30Yusuf Qardhawi, Hadya al-Islam Fatwi Muasirah, terjemah As’ad Yasin, Fatwa-Fatwa
Kontemporer, (Jakarta: Gema Insan Pers, 1995), cet. ke-1, h.501

31Ibid.,
32Abdurrahman, Hukum Kurban, Akikah dan Sembelihan, (Bandung:Sinar Baru al-

qensindo, 2002), cet. ke-2, h. 13
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ى حَّ ضَ نْ مَ : مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ قَ فَـ : الَ قَ عْ وَ كْ الَ اْ نُ ة بْ مَ لَ سَ نْ عَ 
لَ وْ سُ ا رَ يَ : ا وْ الُ قَ لُ بِ قْ ملُ اْ امُ لعَ اْ انَ ا كَ مَّ لَ فَـ ءٌ يْ شَ هُ نْ مِ هِ تِ يْ بَـ ِىف ةٍ ثَ الَ ثَ دَ عْ بَـ نَّ حَ بِ صْ يُ الَ فَ مْ كُ نْ مِ 

انَ كَ امَ لعَ اْ كَ لِ ذَ نَّ اِ و فَ رُ خِ ادَّ وا وَ مُ عِ طْ اَ وا وَ لُ كُ : الَ ى قَ اضِ ملَ اْ امَ لعَ ا اْ نَ لْ عَ ا فَـ مَ كَ لُ عَ فْ نَـ اهللاِ 
)                         متفق عليه(ا هَ يْـ ا فِ وْ نُـ يْـ عِ تُ نْ اَ تُ دْ رَ اَ فَ دٌ هْ جَ اسِ النَّ بِ 

Artinya: ”Dari Salamah Ibn al-Akwa’ berkata : Nabi SAW bersabda: barang
siapa diantara kamu sekalian berkurban maka janganlah.
Menyimpan sesuatu pun (dari daging kurban) setelah tiga hari.
Kemudian pada tahun berikutnya para sahabat bertanya: ya
Rasulullah apakah kami melakukan seperti tahun lalu? Rasulullah
bersabda:”makanlah (dari kurban mu), dan berilah orang-orang,
dan simpanlah, sesungguhnya pada tahun yang lalu itu orang-orang
mendapat kesusahan, maka aku ingin kamu menolong mereka”.
(HR. Muslim)33

Hadits menjelaskan bahwa tidak boleh menyimpan dagingkurban lebih

dari tiga hari. Karena akibat seperti itu, banyak orang yang berkurban tidak

mau membagikan daging kurban untuk orang lain. Apabila daging kurban

berlebih, kata Rasulullah alangkah lebih baik dibagikan kepada orang lain.

Orang yang berkurban tidak boleh mengambil sebagian dari kurbannya

untuk dijual maupun dijadikan upah jagal ataupenyembelih. Bila si penjagal

ingin ikut menikmati daging kurban, kita dapat memberinya melalui undangan

makan yang sajiannya daging kurban. Jika dia fakir miskin, dia berhak diberi

daging kurban agar dia dan keluarganya turut bergembira34. Yang membantu

menyembelih kurban dan yang turut mengerjakannya tidak boleh diberi upah

dari kurban. Kalau mau memberi upah, hendaklah dari yang berkurban35.

Seperti diterangkan dalam hadits :

33Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, op.cit, h. 1556
34Abdul Muta’al al-Jabari,al-Adhhiyyah ahkamuha wa Falsafatuha al-

Tarbawiyyah,Terjemah Ainul Haris, Cara Berkurban, (Jakarta:Gema Insani Press, th), h. 38
35Abdurrahman, loc.cit.,
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قَ دَّ صَ اتَ نْ اَ وَ هِ نِ ى بدْ لَ عَ مَ وْ قُـ اَ نْ اَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ ىنِ رَ مَ اَ : الَ ى قَ لِ عَ نْ عَ 
ا نَ دِ نْ عِ نْ مِ هِ يْ طِ عْ نُـ نُ حنَْ : الَ ا قَ هَ نْـ مِ ارَ زَّ جلَ ى اْ طِ عْ اُ الَ نْ اَ ا وَ هَ تِ لَ اجِ ا وَ هَ دِ وْ لُ جُ ا وَ هَ مِ حْ لَ بِ 

Artinya : ”Dari sahabat Ali RA Berkata : Rasulullah SAW menyuruhku untuk
menangani unta kurban dan membagikan kulit dan penutup
tubuhnya (kain yang dipakaikan pada hewan kurban), serta
melarangku memberikan kepada si penjagal sesuatu dari padanya.
Beliau berkata “kita memberi dia upah dari kita sendiri”. (HR.
Muslim)36.

Hadits ini menjelaskan bahwa meskipun kulit hewan kurban, harus

dibagikan sama rata. Tidak boleh kulit hewan kurban hanya diberikan kepada

orang yang menyembelih kurban. Karena orang yang menyembelih kurban

sudah mendapat upah, andai kata kulit diberikan kepada yang menyembelih

kurban, maka mereka akan mendapat dua kali lipat yaitu kulit binatang kurban

dan upah.

Bila yang mengerjakan orang miskin, maka ia diberi daging kurban,

bukan karena ia bekerja, melainkan karena kemiskinannya37.Yang berkurban,

selain berkurban juga mesti memberi ongkos-ongkos yang diperlukan untuk

menyelesaikannya serta mengurusnya.

36Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, op.cit, no. 1317
37Abdurrahman, loc.cit.,


