
1 

 

PROBLEMATIKA SEPUTAR QURBAN DAN IDULADHA 

 

A. Pengertian Qurban 

Istilah qurban secara bahasa berasal dari kata qaruba-yaqrubu-qurbanan artinya 

pendekatan diri. Sedangkan menurut istilah qurban artinya menyembelih hewan qurban 

pada hari nahar (10 Zulhijjah) dan hari tasyriq (11, 12 dan 13 Zulhijjah) dengan niat 

untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai realisasi rasa syukur atas nikmat Allah.  

ْضِحيَةُُ
ُ
ُوالَْغَنمَُُِواْْلََقرُُِاإِْلبِلُُِِمنَُُيُْذبَحُُُلَِماُِإْسمُ ُِهَُُاأْل يَّامُُِانلَّْحرُُِيَْومَُُ

َ
يِْقَُُوأ ًباُالتَّْْسِ ُإَِلَُُتَقرُّ

َُتَعاَلُُاللُِ
Al-Udhhiyyah adalah nama bagi binatang yang disembelih baik unta, sapi dan 

kambing pada hari Nahar dan hari-hari Tasyriq untuk mendekatkan diri kepada Allah 

Ta’ala” (Fiqh as-Sunnah III/197). 

Jenis hewan qurban = onta, sapi, kambing, domba. Menurut Mahmud Yunus: kerbau 

dibolehkan, diqiyaskan kepada sapi. Sedangkan ayam, itik, ikan = tidak boleh untuk 

qurban (as-Sayyid Sabiq).  

ُى ََُعَ َْذُكُرواُاْسَمُاللَِّ ٍةَُجَعلْنَاَُمنَسًًكُِِلِّ مَّ
ُ
ُأ ِّ

ْنَعامَُُِوِلُكِ
َ
نُبَِهيَمِةُاأْل ىُُۗ   َماَُرَزَقُهمُِمِّ َ ُ فَإِل ُُهُكْمُإَِلى

ْسِلُموا
َ
ُفَلَُهُأ ُالُْمْخِبتِيَُُۗ   َواِحد  ِ َُوبَِِشِّ

Dan bagi tiap-tiap umat Telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya 

mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang Telah direzkikan 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) (al-Hajj (22): 34 

Kata bahimatul an’am dalam bahasa Arab mencakup: Onta, sapi, kambing,domba.  

Jenis kelamin= boleh jantan atau betina.  

 

B. Hukum  

1. Berbeda tentang hukum: bagi yang mengatakan wajib berdasar Hadis   

ِبَُُعنُْ
َ
نَُُُّهَريَْرةَُُأ

َ
ُُاللُُِرَُسوَلُُأ ُفََلُُيَُضحُ َُولَمَُُْسَعةُ َُلََُُُكنََُُمنُُْقَاَلُُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللَُُُصّلَّ

نَاَُيْقَرَبنَُّ ُ.ُماجهُابنُرواه.ُُمَصلَّ
ُلَِربَِِّكَُواْْنَْرُ 2ُ:ُُالكوثرفََصِلِّ

2. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah [1605]. 

[1605] Yang dimaksud berkorban di sini ialah menyembelih hewan Qurban dan 

mensyukuri nikmat Allah. 

2. Sunnah  
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َُُُّكِتَبُ»ُ-وسلمُعليهُاللُصّل-ُاللُُِرَُسوُلُُقَاَلُُقَاَلَُُعبَّاٍسُُابِْنَُُعِنُ َُولَمُُْانلَّْحرََُُُعَ
ِمْرُتَُُعلَيُْكمُُْيُْكتَْبُ

ُ
َحُُبَِصَلةَُُِوأ ُ    .ُادلارقطىن.ُبَِهاُتُْؤَمُرواَُولَمُُْالضُّ

Sedangkan orang yang mampu tetapi tidak qurban= makruh. Menjadi wajib jika 

bernazar.  

 

C. Penyembelihan  

1. Hewan dalam kondisi sehat dan tidak cacat 

2. Disembelih dengan pisau yang tajam  

3. Penyembelihan pada leher, yang harus putus: kerongkongan, tenggorokan, urat 

nadi. 

4. Sebelum disembelih sebaiknya hewan disiram air agar pori-pori mengecil, sehingga 

darah bisa tuntas keluar. 

5. Menyebut asma Allah 

ُمَُوََلُْمُاْْلِنُِ َمْتَُعلَيُْكُمُالَْميْتَُةَُوادلَّ ُاللُُِحِرِّ ُِلَغْْيِ ِهلَّ
ُ
3ُ:ُُاملائدةُ...ُُبِهُِيِرَُوَماُأ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging babi, (daging 

hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, … 

[394] ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat al-

An‘aam ayat 145.  

اُُذِكَرُاْسُمُاللََُِّعلَيِْهُإِنُُكنتُمُبِآيَاتِِهُُمْؤِمِنيَُ 111ُ:ُُاآلنعام.ُُفَُُكُواُِممَّ
Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika 

menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya.    

6. Waktu menyembelih setelah shalat Id. 

ْسوَِدُبِْنُقَيٍْسَُعنُْ
َ
بُوَُعَوانََةَُعْنُاأْل

َ
َثنَاُأ َثنَاُُقتَيْبَُةَُحدَّ ُقَاَلَُُحدَّ ُجنَْدِبُبِْنُُسْفيَاَنُاْْلََجِِل 

َُذََبُواُ ُقَْد نَاس 
ُ
ُأ ُفَإَِذا ُيَْوٍم َُذاَت ْضِحيًَة

ُ
ُأ ُوََسلََّم َُعلَيِْه ُاللَُّ َُصّلَّ ُاللَِّ ُرَُسوِل َُمَع يْنَا َضحَّ

َُعلَيْهُِ ُاللَُّ َُصّلَّ ُانلَِِّبُّ ُانََْصََفَُرآُهْم ا ُفَلَمَّ َلِة ُالصَّ َُقبَْل َُذََبُواَُُضَحايَاُهْم ُقَْد نَُّهْم
َ
ُأ وََسلََّم

ُ ُيَْذبَْحَُحَّتَّ ْخَرىَُوَمْنََُكَنُلَْم
ُ
َُمًَكَنَهاُأ ُفَلْيَْذبَْح َلِة َُقبَْلُالصَّ َُفَقاَلَُمْنَُذبََح َلِة َقبَْلُالصَّ

ُاْسِمُاللَُّ  .رواهُاْلخارى.َُصلَّيْنَاُفَلْيَْذبَْحََُعَ
7. Pengulitan setelah hewan mati, kalau masih berkontraksi dikuliti, dagingnya alot. 
8. Shahibul qurban disunnahkan menyaksikan penyembelihan hewan.   
9. Shahibul qurban boleh memakan daging qurban, di samping fakir miskin dan 

kerabat.  
10. Fakir miskin dari luar kota boleh memperoleh daging qurban.  
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11. Mazhab Hanbali, segolongan mazhab Hanafi= daging qurban boleh diberikan kpd 

non muslim, menurut imam Malik, al-Laits= diutamakan untuk muslim.  
12. Penyembelih= tidak boleh diberi upah dari qurban, maka seyogyanya diambilkan 

dari dana shahibul qurban.  
13. Shahibul qurban tidak berhak menjual kulit hewan qurban, tetapi kulit boleh dijual 

dan hasilnya dimanfaatkan untuk umat.  
14. Doa waktu penyembelihan   

ُِمنَْكَُولََكَُوَعْنُُمَُ ِتِهُبُِاللَُّهمَّ مَّ
ُ
ٍدَُوأ َُذبَحاْسِمُالِلَُواللُُمَّ ُُثمَّ ْبَُرُ

َ
ُ.ُرواهُأبوُداود.ُُأ

 

Beberapa adab  menyembelih binatang yang perlu diperhatikan : 

1. Hendaknya yang menyembelih adalah shahibul kurban sendiri, jika dia mampu. 

Jika tidak maka bisa diwakilkan orang lain, dan shahibul kurban disyariatkan untuk 

ikut menyaksikan. 

2. Gunakan pisau yang setajam mungkin. Semakin tajam, semakin baik. Ini 

berdasarkan hadis dari Syaddad bin Aus r.a., bahwa Rasulullah saw bersabda, 

ُُاإْلِْحَسانََُُكتََبُُاللَُُإِنَُّ ََُُعَ ءٍُُُك  ْحِسنُواَُقتَلْتُمُُْفَإَِذاََُشْ
َ
ْحِسنُواُمَُْذََبْتَُُُوإَِذاُالِْقتْلَةَُُفَأ

َ
ُفَأ

بْحَُ َحُدُكمَُُْوِْلُِحدَُُّاذلَّ
َ
حَُُْشْفَرتَهُُُأ َُذبِيَحتَهُُُفَلُْْيِ

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian 

membunuh maka bunuhlah dengan ihsan, jika kalian menyembelih, sembelihlah 

dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan 

sembelihannya.” (HR. Muslim). 

3. Tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Karena ini akan 

menyebabkan dia ketakutan sebelum disembelih. Berdasarkan hadis dari Ibnu 

Umar r.a., 

َمَرُرَُسوُلُاللُِ
َ
ُاللُُُأ ْنُتَُوارَىَُعِنُاْْلََهائِمَُِصَّلِّ

َ
َفاروَُوأ ِِّّ ُال َُُعلَيِْهُوََسلََِّمَُِبَِدِّ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk mengasah pisau, 

tanpa memperlihatkannya kepada hewan.” (HR. Ahmad). 

4. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Hewan yang hendak disembelih dihadapkan 

ke kiblat pada posisi tempat organ yang akan disembelih (lehernya) bukan 

wajahnya. Dengan demikian, cara yang tepat untuk menghadapkan hewan ke arah 

kiblat ketika menyembelih adalah dengan memosisikan kepala di Selatan, kaki di 

Barat, dan leher menghadap ke Barat. 

5. Membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Imam an-Nawawi mengatakan, 

terdapat beberapa hadis tentang membaringkan hewan (tidak disembelih dengan 

berdiri, pen.) dan kaum muslimin juga sepakat dengan hal ini. Para ulama sepakat, 

bahwa cara membaringkan hewan yang benar adalah ke arah kiri. Karena ini akan 

memudahkan penyembelih untuk memotong hewan dengan tangan kanan dan 

memegangi leher dengan tangan kiri. 

http://www.konsultasisyariah.com/category/akhlak/adab/
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6. Menginjakkan kaki di leher hewan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas 

bin Malik r.a, beliau mengatakan, 

ُ ُُانلَِِّبَُُُّضحَّ ْيُُِوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللَُُُصّلَّ َّ ْملََحْيُُِبَِكبْ
َ
قَْرَنْيُأ

َ
ْيتُهُُُأ

َ
ُُقََدَمهَُُُواِضًعاُفََرأ ََُعَ

ُُِصَفاِحِهَما ُُُيَُسّم  ُبِيَِدهَُُِفَذََبَُهَماَُوُيَكُر 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkurban dengan dua ekor domba yang 

menyenangkan dipandang mata dan bertanduk. Aku lihat beliau meletakkan 

meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut, kemudian membaca basmalah 

kemudian beliau menyembelih dua ekor domba tersebut dengan tangannya (HR. al-

Bukhari). 

7. Bacaan ketika hendak menyembelih. Beberapa saat sebelum menyembelih, harus 

membaca basmalah. Ini hukumnya wajib, menurut pendapat yang kuat. Allah 

berfirman, 

اُلَْمُيُْذَكِرُاْسُمُاللَُعلَيِْهَُوإِنَُِّهُلَِفْسق َُوُاَلُتَُ ُبلُواُِْمَمِّ
ْ
ُ..ُأ

Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika 

menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu 

kefasikan. (QS. Al-An’am: 121). 

8. Dianjurkan untuk membaca takbir (Allahu akbar) setelah membaca basmalah, 

seperti Hadis dari Anas bin Malik di atas. 

9. Pada saat menyembelih dianjurkan menyebut nama orang yang jadi tujuan 

dikurbankannya herwan tersebut. 

ِتَُ 
ُ
ُُاللُُِوُلُرَسُُُفََذََبَهُُُبَِكبٍْشَُُوأ ْبَُرَُُُواللُُُاللُُِِمْسِبَُوقَاَلُُبِيَِدهُُِوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللَُُُصّلَّ

َ
ُأ

َُُهَذا نَُُْعّن  ِتُُِمنُُْيَُضحُ ُلَمَُُْوَعمَّ مَّ
ُ
ُأ

... dan didatangkan seekor domba kemudian Rasulullah saw menyembelihnya 

sendiri sambil berdoa bismillahi wallahu akbar haza ‘anni wa ‘amman lam 

yudhahhi min ummati (HR Abu Dawud dari ‘Aisyah). 

Setelah membaca bismillah Allahu akbar, dibolehkan juga apabila disertai dengan 

bacaan berikut: hadza minka wa laka.” (HR. Abu Dawud) atau hadza minka wa 

laka ’anni atau ’an fulan (disebutkan nama shahibul kurban). 

10. Pastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan, dua urat leher (kanan-kiri) 

telah pasti terpotong. 

11. Tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Para ulama 

menegaskan, perbuatan semacam ini hukumnya dibenci. Karena akan semakin 

menambah rasa sakit hewan kurban. Demikian pula menguliti binatang, 

memasukkannya ke dalam air panas dan semacamnya. Semua ini tidak boleh 

dilakukan kecuali setelah dipastikan hewan itu benar-benar telah mati. 

12. Disembelih dengan cepat untuk meringankan apa yang dialami hewan kurban. 

Sebagaimana hadis dari Syaddad bin Aus di atas. 
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D. Fungsi Qurban  

1. Ibadah ritual 

a. Simbol penghambaan seorang muslim kepada Allah 

b. tanda kemukminan seorang muslim sejati, taat, taqwa.  

c. wujud rasa syukur dan kepedulian kepada sesama. 

d. sarana menuju kesempurnaan ibadah dan ketaqwaan 

e. pahala ibadah qurban bahwa setiap helai bulu ternak qurban adalah kebajikan. 

2. Sebagai syiar dakwah Islam  

a. dakwah sebagai kewajiban setiap muslim  

b. dapat menunjukkan nilai dan keagungan Islam  

c. kesediaan muslim untuk peduli kepada sesama/orang lain  

d. sebagai instrumen dakwah, maka pengelolaan qurban harus lebih profesional  

3. Fungsi sosial qurban  

a. bentuk ibadah berdimensi sosial dalam Islam 

b. bentuk tanggung jawab sosial muslim kepada sesamanya  

c. sarana pengokohan manusia sebagai makhluk sosial  

d. sarana melatih kesucian jiwa, kepekaan dan kepedulian sosial  

e. sarana efektif untuk membangkitkan solidaritas sosial  

f. sarana membangun dan mengokohkan persaudaraan antar sesama  

g. sebagai salah satu bentuk instrumen jaminan sosial  

h. melatih kedermawanan       

4. Fungsi ekonomi qurban  

a. ternak adalah asset ekonomi 

b. ibadah qurban= aktivitas ekonomi = sumber kesejahteraan  

c. aktivitas ekonomi harus merupakan proses yang terorganisir 

d. proses ekonomi juga merupakan proses transaksi 

e. proses transaksi = proses manajemen/proses kompetisi 

 

E. Hambatan seputar qurban  

1. lemahnya pemahaman masyarakat muslim terhadap Islam/qurban  

2. kurangnya sosialisasi tentang qurban  

3. kemiskinan masyarakat  

4. pelaksanaan qurban masih tradisional belum terorganisir dan belum profesional  

5. belum ada lembaga pengelola qurban yang benar-benar dipercaya publik 

6. pengelolaan qurban melalui lembaga masih merupakan paradigma, eksperimen 

baru. 
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F. Hal-Hal Penting Yang Perlu Diperhatikan  

1. Upah jagal 

ِبَُطاِلٍبُ
َ
ُْبَنُأ َُعِِلَّ نَّ

َ
ُاللُُِأ ُنَِِبَّ نَّ

َ
ُأ ْخَُرَُه

َ
ُاللُُأ ُبُْدنِِهَُُصّلَّ ْنَُيُقوَمََُعَ

َ
ُأ َمَرُه

َ
ُأ ُوََسلََّم َُعلَيِْه

ُوَُجلُودَُ َُُلُوَمَها ُُُكََّها ُبُْدنَُه َُيْقِسَم ْن
َ
ُأ َمَرُه

َ
َُوأ ُِِف ُوَِجَللََها ُِِفَُها ُُيْعِطَي َُواَل الَْمَساِكِي

  ُ.رواهُمسلم.ُِجَزاَرتَِهاُِمنَْهاَُشيْئًا

Dan jangan memberi kepada tukang potong hewan sesuatu apapun dari hewan 

qurban itu. 

ُفَُُكُواُالْهَُُعواَُُلُوَمَُواَلُتَِبي...ُمُ.عنُأىبُسعيدُاْلدرىُقالُرسولُاللُص َضاِِح 
َ
ْدِيَُواأْل

قُواَُواْستَْمِتُعواُِِبُلُوِدَهاَُواَلُتَِبيُعوَها ُ.رواهُأمحد.َُوتََصدَّ
Dari  Abu Sa’id al-Khudri, Rasulullah saw bersabda: … dan janganlah kalian 

menjual daging hadyu dan qurban, maka makanlah, sedekahkanlah dan 

manfaatkanlah kulitnya dan jangan kalian menjualnya. HR. Ahmad (larangan ini 

ditujukan kepada shahibul qurban)   
2. Menyimpan daging lebih dari 3 hari  

َُعْنَُعبِْدُاللُِ
َ
ُاللُُبِيِهُقَاَلُقَاَلُرَُسوُلُاللُُِبِْنُبَُريَْدَةَُعْنُأ تُُكْمَُعْنَُُعلَيِْهُوََسلََّمَُنَهيَُُْصّلَّ

ُفَْوَقُثََلٍثُ َضاِِح 
َ
ْمِسُكواَُماُبََداُلَُكْمُُِزَياَرِةُالُْقبُوِرُفَُزوُروَهاَُوَنَهيْتُُكْمَُعْنَُُلُوِمُاأْل

َ
فَأ

ُ.ُرواهُمسلم.ُ
(Sekarang) tahanlah (simpanlah) semau kalian.  

3. Shahibul qurban tidak boleh memotong rambut maupun kuku 

ُيُِريُدُعَُ ْضِحيَّة 
ُ
ُأ ُوَِعنَْدُه ُقَاَلُإَِذاَُدَخَلُالَْعِْشُ ُتَْرَفُعُه َُسلََمَة م 

ُ
ُالُْمَسيَِّبَُعْنُأ ُبِْن ْنَُسِعيِد

ُُظُفًرا َُشْعًراَُواَلَُيْقِلَمنَّ ُخَذنَّ
ْ
ُفََلُيَأ َ ْنُيَُضِّح 

َ
ُ.ُرواهُمسلم.ُأ

Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha, 

ْيتُمُْ إَِذا
َ
ةُِ ِذى ِهَلَلُ َرأ َرادَُ اَْلِجَّ

َ
َحُدُكمُْ َوأ

َ
نُْ أ

َ
َُ أ ْظَفارِهُِ َشْعِرهُِ َعنُْ فَلْيُْمِسْكُ يَُضح 

َ
َوأ

ُ.رواهُمسلم
“Jika kalian telah menyaksikan hilal Dzul Hijah (maksudnya telah memasuki satu 

Dzulhijah, pen) dan kalian ingin berqurban, maka hendaklah shahibul qurban 

membiarkan (artinya tidak memotong) rambut dan kukunya. HR. Muslim. 

Hikmah Larangan 

Menurut ulama Syafi’iyah, hikmah larangan di sini adalah agar rambut dan kuku 

tadi tetap ada hingga qurban disembelih, supaya makin banyak dari anggota tubuh 

ini terbebas dari api neraka. 

4. Tempat menyembelih binatang qurban  
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ُرَُسو نَّ
َ
ُأ َُذلَِك َُحِديِثِه ُِِف ُاللَُُلُاللَُِعْنَُجابٍِر َُوِمىًنَُُصّلَّ َُْنَْرُتَُهاُهنَا ُقَاَل ُوََسلََّم َُعلَيِْه

ُفَاْْنَُرواُِِفُرَِحاِلُكم  .ُرواهُمسلم.ُُُُكَُّهاَُمنَْحر 

ُاللَُُعْنُنَافٍِعَُعْنُابِْنُُعمَُ َُصّلَّ ُانلَِِّبَّ نَّ
َ
ْوُيَْذبَُحُبِالْمَُُرُأ

َ
َُُعلَيِْهُوََسلََّمََُكَنَُينَْحُرُأ رواهُ.َُصّلَّ

ُ.اِلخارى
Penjelasan:  

Hadis … fanharu fi rihalikum: hendaklah kalian menyembelih di rumah-rumah 

kalian. Dari sini tidak ada contoh mengirimkan hewan qurban ke kota lain atau 

tempat lainnya untuk disembelih di sana. Tetapi disembelih di tempat domisili 

kemudian membagi ke luar wilayah. Alasan:  

a. Sebagai ibadah taqarrub kepada Allah dan syiar Islam tidak terasa di keluarga 

pelaku.  

b. Penyaksian waktu penyembelihan oleh shahibul qurban tidak terealisir. 

c. Disyari’atkan untuk makan sebagian dan menyimpan sebagian juga tidak 

terealisir. 

5. Satu kambing untuk dirinya dan keluarganya  

ثَُ َُحدَّ ُُعثَْماَن ُْبُن اُك حَّ ُالضَّ َثنَا ُاللَُِحدَّ َُعبِْد ُْبُن ُُعَماَرُة ُيََساٍرُِّن ُْبَن َُعَطاَء ُقَالَُسِمْعُت
ُكَُ نَْصارِيَّ

َ
يُّوَبُاأْل

َ
ُأ بَا

َ
ُأ لُْت

َ
َُسأ حََُيُقوُل ُالضَّ ُرَُسوِلُاللُِيَْفََُكنَْت َُعْهِد ََُعَ ُاللُُايَا َُُصّلَّ

ُبلُوَنَُوُيْطِعُمون
ْ
ْهِلُبَيِْتِهَُفيَأ

َ
اِةَُعنُْهَُوَعْنُأ َّّ ُبِال ...َُُعلَيِْهُوََسلََّمَُفَقاَلََُكَنُالرَُّجُلُيَُضِّح 

ُ.رواهُالرتمذى
6. Berqurban Atas Nama Orang yang Sudah Meninggal? 

Berqurban untuk orang yang telah meninggal dunia dapat dirinci menjadi tiga 

bentuk: 

a. Orang yang meninggal bukan sebagai sasaran qurban utama namun statusnya 

mengikuti qurban keluarganya yang masih hidup. Misalnya seseorang 

berqurban untuk dirinya dan keluarganya sementara ada di antara keluarganya 

yang telah meninggal. Berqurban jenis ini dibolehkan dan pahala qurbannya 

meliputi dirinya dan keluarganya meskipun ada yang sudah meninggal. 

b. Berqurban khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari 

mayit. perbuatan ini sebagai satu bentuk  yang tidak ada tuntunan dari Nabi 

saw. Tidak ada riwayat bahwasanya beliau berqurban atas nama Khadijah, 

Hamzah, atau kerabat beliau lainnya yang mendahului beliau. 

c. Berqurban khusus untuk orang yang meninggal karena mayit pernah 

mewasiatkan agar keluarganya berqurban untuknya jika dia meninggal. 

Berqurban untuk mayit untuk kasus ini diperbolehkan jika dalam rangka 

menunaikan wasiat si mayit.   

7. Bolehkah Mengucapkan Shalawat Ketika Menyembelih? 

http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/kurban-atas-nama-mayit.html
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Tidak boleh mengucapkan shalawat ketika hendak menyembelih, karena 2 alasan: 

a. Tidak terdapat dalil bahwa Nabi saw mengucapkan shalawat ketika 

menyembelih. 

b. Bisa jadi orang akan menjadikan nama Nabi Muhammad saw sebagai wasilah 

ketika qurban. Atau bahkan bisa jadi seseorang membayangkan Nabi saw  

ketika menyembelih, sehingga sembelihannya tidak murni untuk Allah. (lih. 

Syarhul Mumti’ 7/492) 

8. Pemanfaatan Hasil Sembelihan 

Bagi pemilik hewan qurban dibolehkan memanfaatkan daging qurbannya, 

melalui: 

a. Dimakan sendiri dan keluarganya, bahkan sebagian ulama menyatakan shahibul 

qurban wajib makan bagian hewan qurbannya. Termasuk dalam hal ini adalah 

berqurban karena nadzar menurut pendapat yang benar. 

b. Disedekahkan kepada orang yang membutuhkan 

c. Dihadiahkan kepada orang yang kaya 

d. Disimpan untuk bahan makanan di lain hari. Namun penyimpanan ini hanya 

dibolehkan jika tidak terjadi musim paceklik atau krisis makanan. 

9. Bolehkah Memberikan Daging Qurban Kepada Orang Kafir? 

Ulama madzhab Malikiyah berpendapat makruhnya memberikan daging 

qurban kepada orang kafir, sebagaimana kata Imam Malik: “(diberikan) kepada 

selain mereka (orang kafir) lebih aku sukai.” Sedangkan syafi’iyah berpendapat 

haramnya memberikan daging qurban kepada orang kafir untuk qurban yang wajib 

(misalnya qurban nadzar, pen.) dan makruh untuk qurban yang sunnah. (lih. Fatwa 

Syabakah Islamiyah no. 29843). Al-Baijuri asy-Syafi’i mengatakan: “Dalam al-

Majmu’ (Syarhul Muhadzab) disebutkan, boleh memberikan sebagian qurban 

sunnah kepada kafir dzimmi yang faqir. Tapi ketentuan ini tidak berlaku untuk 

qurban yang wajib.” (Hasyiyah al-Baijuri 2/310) 

10. Menyembelih Satu Kambing Untuk Makan-Makan Panitia? Atau Panitia Dapat 

Jatah Khusus? 

Status panitia maupun jagal dalam pengurusan hewan qurban adalah sebagai 

wakil dari shahibul qurban dan bukan amil (*****). Karena statusnya hanya 

sebagai wakil maka panitia qurban tidak diperkenankan mengambil bagian dari 

hewan qurban sebagai ganti dari jasa dalam mengurusi hewan qurban.   

11. Daging kurban dibuat Kornet? 

Bolehkah daging kurban dibuat kornet dengan alasan supaya tahan lama 

kemudian didistribusikan setelah melewati hari tasyriq? 

Jawab : 

Daging kurban boleh dikornetkan, selama terdapat hajat (kebutuhan), 

misalnya adanya kaum muslimin yang miskin, kelaparan, tertimpa bencana, dan 

semisalnya. Namun disyaratkan, penyembelihan hewan kurban yang dikornetkan 

tidak boleh melampaui batas akhir waktu penyembelihan, yaitu waktu maghrib 

tanggal 13 Zulhijjah (hari tasyriq terakhir). 

http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/pemanfaatan-hewan-qurban.html
http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/jatah-kurban-untuk-orang-kafir.html
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ُ يَّامَُُِوُكُّ
َ
يِقُُأ ةَُُفَِجاِجُُُكُُّوَُُوَُذبْحُ ُالتَِّْشِ ُ.الطُراينُرواهُ.َُمنَْحرُ ُوَُمكَّ

Dan setiap hari-hari tayriq adalah [waktu] penyembelihan  dan setiap sudut kota 

Makkah adalah tempat penyembelihan. (HR. Ath-Thabrani) 

 

G. SHALAT IDAIN 

Sedangkan menurut kami (Ibnu Qudamah) bahwa do’a istiftah itu dianjurkan 

dibaca untuk membuka shalat. Maka lewat do’a istiftah adalah di awal sebagaimana 

dalam shalat lainnya. Sedangkan pembacaan ta’awudz dilakukan sebelum membaca 

surat. Ta’awudz letaknya selalu diikuti setelahnya dengan pembacaan surat. Karena 

Allah Ta’ala berfirman, 

َتُ
ْ
يَْطاِنُالَرِِّجيمُِالُْقْرآََنُفَاْستَِعْذُبِاللُُِفَإَِذاُقََرأ َِّّ ُُِمَنُال

“Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada 

Allah dari syaitan yang terkutuk.” (QS. An Nahl: 98). (Al Mughni, 3: 273-274). 

ْضَحَُسبًْعاُوَََخًْساُِسوَُ
َ
ُِِفُالِْفْطِرَُواأْل َ ُالُلَُعلَيِْهُوََسلََِّمَُكَُرِّ ُرَُسْوَلُالِلَُصَّلِّ َنِّ

َ
َةُأ َّ ِ ىَُعْنََُعئ

ُكْوِعُ ُالُرِّ ََتْ ُتَْكِبْْيَ
“Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah bertakbir para (shalat) Fitri dan Adha 7 kali dan 5 

kali selain 2 takbir ruku’.” 

(HR. Abu Dawud dalam Kitabush Shalat Bab at-Takbir fil ’Idain. ‘Aunul Ma’bud, 

4/10, Ibnu Majah no. 1280, dishahihkan oleh asy-Syaikh al-Abani dalam Shahih Sunan 

Abi Dawud no. 1149) 

Pertanyaan: 

Apakah pada 5 takbir pada rakaat yang kedua dengan takbiratul intiqal (takbir 

perpindahan dari sujud menuju berdiri)? 

Ibnu Abdil Bar menukilkan kesepakatan para ulama bahwa lima takbir tersebut selain 

takbiratul intiqal. 

(Al-Istidzkar, 7/52 dinukil dari Tanwirul ‘Ainain) 

Pertanyaan: 

Tentang 7 takbir pertama, apakah termasuk takbiratul ihram atau tidak? 

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat: 

Pertama: Pendapat Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Abu Tsaur dan diriwayatkan dari 

Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma bahwa 7 takbir itu termasuk takbiratul ihram. (lihat 

Fathul Bari karya Ibnu Rajab, 6/178, Aunul Ma’bud, 4/6, Istidzkar, 2/396 cet. Darul 

Kutub Al-Ilmiyyah) 

Kedua: Pendapat al-Imam asy-Syafi’i, bahwa 7 takbir itu tidak termasuk takbiratul 

ihram. (Al-Umm, 3/234 cet. Dar Qutaibah dan referensi sebelumnya) 

Nampaknya yang lebih kuat adalah pendapat al-Imam asy-Syafi’i. Hal itu karena ada 

riwayat yang mendukungnya, yaitu: 
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هُِ ُِجِدِّ َُعْن بِيِْه
َ
ُأ َُعْن ُُشَعيٍْب ُبِْن َُعْمِرو َُعْن ُِِفُ: َ َُكَُرِّ ُوََسلََِّم َُعلَيِْه ُالُل َُصَّلِّ ُالِل ُرَُسْوَل َنِّ

َ
أ

َلةُِالْعُِ ُالَصِّ ََتِ ْوََلُوَََخًْساُِِفُاآْلِخَرِةُِسَوىُتَْكِبْْيَ
ُ
ًةوَُسبًْعاُِِفُاأْل َةُتَْكِبْْيَ َُعِْشَ ُيَْديِْنُاثْنََتْ

“Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wa sallam bertakbir pada 2 hari raya 12 takbir, 7 pada rakaat yang pertama 

dan 5 pada rakaat yang terakhir, selain 2 takbir shalat.” (Ini lafadz Ath-Thahawi) 

Adapun lafadz Ad-Daruquthni: 

ِةُاإْلِْحَرامُِ ُِسَوىُتَْكِبْْيَ
“Selain takbiratul ihram.” (HR. Ath-Thahawi dalam Ma’ani al-Atsar, 4/343 no. 6744 

cet. Darul Kutub Al-Ilmiyyah, Ad-Daruquthni, 2/47-48 no. 20) 

Dalam sanad hadits ini ada seorang perawi yang diperselisihkan bernama Abdullah bin 

Abdurrahman At-Tha‘ifi. Akan tetapi hadits ini dishahihkan oleh Al-Imam Ahmad, 

‘Ali Ibnul Madini dan Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana dinukilkan oleh at-Tirmidzi. 

(lihat At-Talkhis, 2/84, tahqiq As-Sayyid Abdullah Hasyim al-Yamani, At-Ta’liqul 

Mughni, 2/18 dan Tanwirul ‘Ainain, hal. 158) 

Adapun bacaan surat pada 2 rakaat tersebut, semua surat yang ada boleh dan sah untuk 

dibaca. Akan tetapi dahulu Nabi membaca pada rakaat yang pertama “Sabbihisma” 

(Surat al-A’la) dan pada rakaat yang kedua “Hal ataaka” (Surat al-Ghasyiah). Pernah 

pula pada rakaat yang pertama Surat Qaf dam kedua Surat al-Qamar (keduanya riwayat 

Muslim, lihat Zadul Ma’ad, 1/427-428) 

Apakah Mengangkat Tangan di Setiap Takbir Tambahan? 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat 

mengangkat tangan. Sementara salah satu dari pendapat al-Imam Malik tidak 

mengangkat tangan, kecuali takbiratul ihram.  

Kapan Membaca Doa Istiftah? 

Al-Imam asy-Syafi’i dan jumhur ulama berpendapat setelah takbiratul ihram dan 

sebelum takbir tambahan. (Al-Umm, 3/234 dan Al-Majmu’, 5/26. Lihat pula Tanwirul 

‘Ainain hal. 149) 
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