


POIN PENTING
yang harus dipahami

1. Ilmu Fiqih berpedoman kepada Al Qur’an, Hadits, Ijma’
dan Qiyas. Pemahaman yang utuh akan kita dapatkan jika
kita membaca Al Quran berikut tafsirnya dan membaca
Hadits berikut syarahnya.

2. Para Ulama’ diseluruh dunia bersepakat bahwa Standar
dalam mengambil ilmu fiqih harus mengikuti salah satu
dari Imam 4 Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i, maupun
Hambali). Bahkan ulama Hadits sekaliber Imam Bukhori
dan Imam Muslim-pun bermadzhab Syafi’i.

3. Karena kita hidup di Indonesia yang lebih dari 80%
bermadzhab Syafi’i, maka sangat ditekankan untuk
menyampaikan fiqih syafi’iyyah kepada masyarakat.

4. Dalam tulisan ini, pendapat Syafi’iyyah yang kami tulis
berasal dari pendapat mu’tamad, yaitu pendapat terkuat
dalam Madzhab Syafi’I demi menjaga ihtiyat, kehati-hatian
dalam mengambil hukum.

5. Juga kami sertakan ta’bir yang berisi ibarot dari Kitab
Turats sebagai bentuk pertanggung jawaban ilmiah.

6. Kepada masyarakat umum, terdapat kaidah penting :

نه الرشع احلسن ما حس ّ

“Sesuatu yang benar adalah
sesuatu yang dihukumi benar oleh syariat”

Untuk itu, kesepakatan takmir masjid, atau kesepakatan
kumpulan warga, sama sekali tidak bisa merubah hukum.

7. Boleh membuat cara, metode, dsb asalkan harus sesuai
dengan hukum. Bukan hukum yang ‘diotak-atik’ agar
sesuai dengan cara kita.

Wallahu a’lam bis showab,
Selamat membaca !
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1. Apakah orang yang mampu itu wajib melaksanakan
kurban ?
Hukum dasar berkurban adalah Sunnah, bukan wajib.
Disunnahkan berkurban untuk tiap individu yang muslim,
merdeka, baligh, berakal, dan mampu. Mampu adalah
orang yang memiliki harta yang melebihi kebutuhan untuk
dirinya di hari id serta hari tasyriq dan kelebihannya itu
cukup untuk membeli hewan kurban.
Adapun untuk anak yang belum baligh, maka tidak
terdapat kesunnahkan berkurban.

ال تسن للصغري فالبلوغ رشط لس نيهتا: الشافعية قالوا 

Madzhab Syafi’i mengatakan bahwa tidak disunnahkan
berkurban bagi anak kecil yang belum baligh. Baligh
merupakan syarat atas kesunnahan berkurban.
(Al Fiqh ‘alaa Madzaahib al Arba’ah Juz 1 hal 1109)

2. Apabila terdapat orang mengatakan, “kambing ini akan
saya jadikan kurban” apakah ucapan tersebut
menyebabkan kurbannya menjadi kurban wajib ?
Hukum menyembelih hewan kurban dapat menjadi wajib
jika dinadzarkan. Adapun nadzar ada tiga macam, yaitu
nadzar waktu, nadzar tempat, dan nadzar benda.
Contoh nadzar waktu : “Tahun ini saya akan berkurban”
Contoh nadzar tempat : “Saya bernadzar akan berkurban
di Kecamatan Grogol”
Contoh nadzar benda : “Kambing ini akan saya jadikan
kurban”
Kalimat nadzar seperti contoh diatas (yaitu jika tidak
ditambahi kata2 sunnah) akan tetap menjadi nadzar
meskipun orang yang mengucapkan bermaksud
melaksanakan kurban sunnah
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( ال ابلنذر ي هلل عيل أأن أأحض“فالأول كقوهل . أأي حقيقة أأو حكام( قوهل وال جتب الأحضية ا 

حضية فاجلعل مبزنةل النذر بل مىت قال هذه أأ ” جعلت هذه أأحضية“، والثاين كقوهل ”هبذه

ن مفا يقع من العوام عند سؤاهلم عام يريدون التضحية به مصارت واجبة وان هجل ذكل

هباوع وال يقبل قوهلم أأردان التط. تصري به واجبة وحيرم الألك مهنا” هذه أأحضية“قوهلم 

Ucapan mushonnif (pengarang kitab) “Kurban tidak
menjadi wajib melainkan jika dinadzarkan” maksudnya
adalah secara hakikat maupun secara hukum. Contoh
ucapan nadzar adalah “Demi Allah, wajib bagi saya untuk
berkurban dengan hewan ini.” atau dengan ucapan “Aku
jadikan hewan ini sebagai kurban.” Maka kata-kata “Aku
jadikan” menempati kedudukan nadzar. Kapanpun orang
berkata (sambil memegang / menunjuk/ membawa
hewan kurbannya) “ini hewan kurbanku”, maka hewan
kurbannya menjadi wajib meskipun ia tidak berniat seperti
itu. Maka kejadian yang sering terjadi pada orang awam
ketika mereka ditanya tentang hewan kurbannya, maka
mereka mengatakan “ini hewan kurban”, maka kalimat
tersebut menjadikan kurbannya menjadi wajib. Maka
haram baginya untuk memakan apapun dari hewan
kurbannya, walaupun didalam hati ia berniat menjadikan
hewan sebagai kurban sunnah. (Hasyiyah Baijuri Juz 2 hal
296)

3. Jika salah satu anggota keluarga berkurban, apakah
anggota keluarga yang lain mendapatkan pahala juga ?
Hukum berkurban bagi satu keluarga adalah Sunnah
Kifayah. Maksudnya jika ada salah satu anggota keluarga
yang berkurban, maka anggota keluarga yang lain tidak
disunnahkan untuk melaksanakan kurban.
Adapun terkait pahala, menurut Imam Ibnu Hajar, apabila
orang yang berkurban tidak menghadiahkan pahalanya
kepada anggota keluarga, maka anggota keluarga tidak
mendapat pahalanya.
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Tetapi menurut Imam Romli, anggota keluarga akan secara
otomatis mendapat pahala apabila ada anggota
keluarganya yang berkurban. Pendapat keduanya sama
kuatnya, boleh diambil salah satu.

( ذا أأىت هبا واحد من أأهل بيت  يعهم أأى حبيث يكونون يف نفقة واحدة و قوهل كفى عن ج ( قوهل فا 

ال فثواهبا خاص ابلفاعل و يف الكم الرمىل ما يقتىض حص ول الثواب أأى يف سقوط الطلب فقط و ا 

٢/٢٩٦الباجوري . للجميع فراجعه

Ucapan mushonnif “Apabila ada salah satu dari keluarga
melaksanakan kurban”, maksud dari satu keluarga adalah
satu sumber nafkah. “maka kurban dari satu orang
tersebut cukup bagi kesemua anggota keluarga”,
maksudnya anggota keluarga yang lain tidak disunnahkan
untuk berkurban. (Menurut Imam Ibnu Hajar) Adapun
pahala jika tidak diniatkan kepada keluarga, maka yang
mendapat pahala hanyalah orang yang berkurban saja.
Sedangkan menurut Imam Romli, kesemua anggota
keluarga otomatis mendapat pahala juga. (Hasyiyah al
Bajuri Juz 2 Hal 296)

4.    Sahkah berkurban untuk orang yang telah meninggal ?
Tidak sah apabila kurban diniatkan untuk orang yang telah
meninggal dunia. Begitu juga tidak sah meniatkan kurban
untuk orang yang masih hidup tanpa seizin orang yang
bersangkutan. Akan tetapi, dapat diganti dengan cara
kurban diniatkan untuk diri kita, kemudian pahalanya
dapat kita hadiahkan kepada siapapun dari orang muslim,
termasuk orang yang telah meninggal dunia.

ن مل يِوص هباوال  ذنه وال عن ميت ا  تضحية عن الغري بغري ا 

“Tidak sah berkurban untuk orang lain (yang masih hidup)
dengan tanpa seizinnya, dan tidak juga untuk orang yang
telah meninggal dunia apabila ia tidak berwasiat untuk
dikurbani” (Minhaj al Thalibin Hal. 321)
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ل الثواب لو أأرشك غريه ىف ثواب أأحضية كأن قال عىن وعن فالن أأو عن أأهل بيىت جاز وحص

للجميع

Apabila pahala hewan kurban dihadiahkan seperti ucapan
“pahala untuk saya, dan untuk fulan, atau untuk
keluargaku” maka hal tersebut diperbolehkan dan pahala
akan sampai kepada mereka. (Bughyatul Mustarsyidin juz
1 Hal. 255)

5. Karena hewan kurban begitu banyak, ada beberapa
tempat yang sudah melaksanakan penyembelihan hewan
kurban di malam hari raya ied dan setelah subuh hari
raya ied. Apakah penyembelihan seperti itu sah ?
Waktu menyembelih kurban dimulai sejak dimana
matahari terbit di hari Idul Adha (10 Dzulhijjah) ditambah
waktu yang cukup untuk melaksanakan dua rokaat sholat
yang ringan dan dua khutbah yang ringan. Sedangkan
waktu akhir menyembelih kurban adalah sesaat sebelum
masuknya waktu maghrib di tanggal 13 Dzulhijjah.
Sehingga apabila hewan kurban disembelih sebelum atau
sesudah waktu tersebut, maka hewan tersebut tidak sah
sebagai hewan kurban, melainkan menjadi hewan
sedekah. Terkecuali dalam kasus kurban wajib, apabila
hewan kurban disembelih setelah waktunya habis, maka
penyembelihan tersebut terhitung sebagai qodho’nya.

مث ارتفاعها وقت التضحية مبيض قدر ركعتني وخطبتني خفيفات بعد طلوع مشس يوم النحر،دخل 

ة خلرب الأفضل وهو بدء وقت صالة الضحى، فا ن ذحب قبل ذكل مل تقع أأحضيعىل يف الأفق كرمح 

ننحرف أأول ما نبدأأ به يف يومنا هذا نصيل، مث نرجع، »: الصحيحني عن الرباء بن عازب املتقدم

Waktu penyembelihan hewan kurban masuk dengan
berlalunya waktu yang cukup untuk dua rokaat sholat dan
dua khutbah yang ringan setelah terbitnya matahari pada
hari penyembelihan. Sedangkan waktu afdhol adalah
matahari sudah terbit setinggi tombak sebagaimana
waktu mulainya sholat dhuha.
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Maka apabila kurban disembelih sebelum waktu tersebut,
maka tidak dihitung kurban karena ada hadits riwayat
Bukhori Muslim dari Al barro’ bin ‘Azib sebagaimana yang
tertulis didepan. “Yang kita lakukan dipagi hari ini adalah
kita sholat (dan dilanjutkan dengan khutbah), kemudian
pulang, baru menyembelih kurban.” (Mughni al Muhtaj Juz
4 Hal. 387)

6. Bagaimana niat menyembelih hewan kurban ?
Niat kurban dapat dilakukan saat hewan tersebut hendak
disembelih (apabila menyembelih sendiri) atau ketika
mewakilkan kepada orang lain. Dan menyertakan kata
“SUNNAH” jika kurban sunnah
Lafadz niat kurban sunnah atas diri sendiri :

ِ تََعاىل ُنْونَة ّلِِلَّ يََّة الَْمس ْ نََويُْت اْلُحْضِ

Nawaitul udh-hiyyatal masnuunah lillaahi ta’aalaa.
Saya niat kurban sunnah lillaahi ta’aalaa.

Lafadz niat untuk mewakilkan kurban sunnah kepada
orang lain (panitia) :

ُنْونَِة َعْن فُ  يَِّة الَْمس ْ ُْتَك ِلََداِء اْلُحْضِ اَلن ِبْن فاَُلنَوَّكَّ

Wakkaltuka li-adaail udh-hiyyatil masnuunah ‘an fulaan
bin fulaan lillaahi ta’aalaa.
Saya wakilkan kepadamu untuk melakukan kurban sunnah
dari Fulan bin Fulan

Lafadz niat wakil (panitia) ketika menyembelih hewan
kurban titipan :

ُنْونَة َعْن فاَُلن ِبْن فُ  يََّة الَْمس ْ ِ تََعاىلنََويُْت اْلُحْضِ اَلن ّلِِلَّ

Nawaitul udh-hiyyatal masnuunah ‘an fulaan bin fulaan
lillaahi ta’aalaa.
Saya niat kurban sunnah dari Fulan bin Fulan lillaahi
ta’aalaa.
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7. Kapan niat kurban dilaksanakan ?
Apabila si pengkurban berkehendak untuk menyembelih
hewan kurbannya sendiri, maka niat dapat dilaksanakan
ketika hewan kurban yang dimaksud sudah menjadi
miliknya atau ketika hendak menyembelihnya.
Adapun jika si pengkurban berkehendak untuk menitipkan
hewan kurbannya kepada panitia, maka niat dapat
dilaksanakan ketika hewan kurban yang dimaksud sudah
menjadi miliknya atau ketika menyerahkan (menitipkan)
kepada panitia.

اكن تطوعا أأم ورشطها نية لها عند ذحب أأو قبهل عند تعيني ملا يضحي به اكلنية ىف الزاكة سواء أأ 

واجبا

Adapun syarat berkurban adalah berniat ketika
menyembelihnya atau sebelumnya yaitu ketika
menentukan hewan yang akan dijadikan kurban
sebagaimana niat dalam pembahasan zakat, baik itu
berupa kurban sunnah maupun kurban wajib. (Hasyiyah
Jamal ‘ala Syarh al Minhaj Juz 8 Hal. 210)

عطاء الوكيل أأو ذحبه ن ولك ابذلحب نوى عند ا  وا 

Adapun jika ia mewakilkan kepada orang lain untuk
menyembelih, maka ia berniat ketika menyerahkan hewan
kepada si wakil (panitia) atau (si wakil berniat) ketika
menyembelihnya. (Mughni al Muhtaj Juz 4 Hal. 333-334)

8. Seperti apa kriteria hewan yang sah dijadikan sebagai
hewan kurban ?
Hewan Kurban yang sah dijadikan kurban adalah
A. Onta : Minimal berumur 5 tahun atau yang

sudah tanggal giginya meskipun belum
berumur 5 tahun

B. Sapi atau : Minimal berumur 2 tahun atau yang
Kerbau sudah tanggal giginya meskipun belum

berumur 2 tahun
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C. Kambing : Minimal berumur 1 tahun atau yang
Kibasy sudah tanggal giginya meskipun

belum berumur 1 tahun
D. Kambing : Minimal berumur 2 tahun atau yang

Jawa/Kacang sudah tanggal giginya meskipun belum
berumur 2 tahun

Disyaratkan hewan dalam kondisi sehat, sehingga tidak
diperbolehkan berkurban dengan hewan yang memiliki
penyakit gatal, pincang, tidak berotak, gila, buta, bermata
satu, terpotong telinga atau lidahnya, terpotong sebagian
tubuhnya, dan lain sebagainya. Adapun jika hanya patah
tanduknya, tidak menjadi masalah.
Selain hewan ini, tidak diperkenankan untuk dijadikan
hewan kurban, seperti kuda misalnya.

ِبُل َوالَْبَقُر َوالْ 
ِ
ُل َكْوُُنَا من النََّعِم َوِِهَ ااْل اعِ اْلَوَّ ْجَ

ِ
ومل يُْنَقْل ... قالاىل أأن...َغََنُ بَِسائِِر َأنَْواِعهَا اِباْل

اِبِه التَّْضِحَيُة ِبغَ  ُ عليه وسمل َواَل عن َأْْصَ َتَعلَُّق رْيَِها َوِلَنَّ التَّْضِحَيَة ِعَباَدٌة تَ عنه صىل اّلِلَّ

اَكةِ  اِبلَْحَيَواِن فَتَْخَتصُّ اِبلنََّعِم اَكلزَّ

Syarat berkurban yang pertama adalah hewan kurban
harus berupa hewan ternak, yaitu onta, sapi, dan kambing
dengan segala macam jenisnya menurut Ijma’ Ulama. Dan
tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi SAW dan para
sahabat pernah berkurban dengan selain hewan tersebut.
Karena kurban adalah ibadah yang berkaitan dengan
hawan, maka hewan yang dijadikan kurbanpun diatur
khusus sebagaimana zakat. (Asnal Matholib Juz 1 Hal 535)

9. Apakah hewan betina sah sebagai hewan kurban ?
Diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban baik
jantan atau betina, asalkan tidak dalam kondisi hamil.

لمذهب افي : يعني [ لمعتمد اهو و, ئلحامل ال تجزوا

“Hewan hamil tidak cukup dijadikan hewan kurban, itulah
pendapat mu’tamad. (Hasyiyah Al Bujairomi ‘alal Khotib
Juz 4 Hal 335)
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بل وبقر : اتفق العلامء عىل أأن الأحضية التصح الا من نعم  َن وغ( ومهنا اجلاموس)ا 

فيشمل اذلكر والأنىث, بسائر أأنواعها( مهنا املعز)

Para ulama’ bersepakat bahwa sesungguhnya kurban
tidak sah kecuali dengan hewan ternak, yaitu onta, sapi,
termasuk kerbau, dan kambing, termasuk domba beserta
semua jenisnya. Juga boleh berkurban dengan hewan
jantan maupun betina. (Al Fiqh al Islam wa Adillatuh Juz 3
Hal. 611)

10. 1 kambing untuk 1 orang atau 1 kambing untuk 1
keluarga ? Mana yang benar ?
Sesungguhnya 1 kambing hanya boleh diniatkan untuk 1
orang bukan 1 keluarga. Sedangkan 1 sapi/onta/kerbau
hanya boleh diniatkan untuk maksimal 7 orang, bukan 7
keluarga. Hal ini sudah menjadi kesepakatan dan tidak ada
perbedaan pendapat didalam madzhab Syafi'i.

Adapun perbedaan dikalangan 4 madzhab (Imam Hanafi,
Maliki, Syafi’i, dan Hambali) merupakan hal yang biasa dan
semuanya benar karena berpedoman kepada Qur’an dan
Hadits serta beliau memang memenuhi kriteria sebagai
mujtahid mutlaq. Akan tetapi dalam berdakwah di
Indonesia, sangat disarankan untuk menggunakan
madzhab Syafi’i. Indonesia adalah negara SYAFI'IYYAH,
berdakwahlah dengan madzhab SYAFI'I agar tidak
menyebabkan kekacauan di masyarakat.

{  نالشاة ع}جتزئ { و}كذكل { البقرة عن س بعة}جتزئ { و}ـ اشرتكوا يف التضحية {وجتزئ البدنة عن س بعة}

{واحد}خشص 

Onta hanya cukup untuk maksimal 7 orang yang masing
berniat untuk kurban, sapi juga hanya cukup untuk
maksimal 7 orang, sedangkan kambing hanya cukup untuk
1 orang. (Hasyiyah Al Baijuri Juz 2, Hal. 297)
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زُِئ ( َوالَْبَقَرُة َوالَْبِعرُي  اُة َعْن س َ ) َأْي لُكٌّ ِمهْنَُما ُُيْ زُِئ ( ْبَعٍة َوالشَّ َمْن اَكَن هَلُ ، وَ ( َعْن َواِحٍد ) جُتْ

نَُّة ِلَجِميِعهِْم ، َوَكَذا يُقَ  ْبَعِة فَالتَّضْ َأْهُل بَيٍْت َحَصلَْت الس ُّ نَُّة اُل يِف لُكِّ َواِحٍد ِمْن الس َّ ِحَيُة س ُ

 َ نَُّة عنَْيٍ ِلَمْن ل يَْس هَلُ َأْهُل بَيْتٍ ِكَفايٍَة ، ِلُكِّ َأْهِل بَيٍْت َأْي َوس ُ

Onta dan sapi masing-masing untuk 7 orang. Sedangkan
kambing cukup untuk satu orang. Dan bagi yang memiliki
keluarga maka (jika salah satu berkurban) yang lain
mendapat kesunnahan. Demikian juga masing-masing
dari 7 orang. Kurban itu sunnah kifayah bagi yang
berkeluarga. Dan sunnah 'ain bagi yang tidak memiliki
keluarga. (Hasyiyata al Qulyubi juz 16 hal 95)

Bagaimana jika ada yang berpendapat bahwa 1 kambing
bisa untuk 1 keluarga dengan alasan bahwa Nabi
Muhammad SAW meniatkan kurban untuk keluarga ?

Hadits yang dimaksud adalah Baginda Nabi SAW bersabda
ةِ  ٍد َوِمْن ُأمَّ ٍد َواِل ُمَحمَّ َّهُمَّ تََقبَّْل ِمْن ُمَحمَّ دٍ الل ُمَحمَّ

Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga
Muhammad dan Umat Muhammad. (HR. Muslim)

Jika kita baca hadits tersebut secara seksama, maka Nabi
Muhammad SAW bukan sekedar meniatkan kambing
kurban beliau untuk keluarga, tapi juga untuk umatnya.
Padahal umat Nabi Muhammad SAW ada ratusan juta
orang. Kalau begitu, apakah kita katakan bahwa kambing
kurban itu sah diniatkan untuk berjuta-juta orang ?

Sesungguhnya NIAT kurban kambing tetap untuk 1 orang,
sedangkan pahalanya dapat dihadiahkan kepada siapapun
dari kaum muslimin wal muslimat, lebih kita kenal dengan
nama fidyah pahala.
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Yuk kita baca bagaimana syarah (penjelasan) hadits
tersebut. Imam An Nawawi (Penulis Kitab Syarah Shohih
Muslim) mengatakan :

زُِئ َعْن َأْكََثَ ِمنْ ( فرع) اُة َعْن َواِحٍد َواَل جَتْ زُِئ الشَّ َذا حَضَّى هِبَا َواِحٌد ِمْن َأهْ جَتْ
ِ
ِل الَْبيْتِ َواِحٍد لَِكْن ا

ْيِعهِْم َوتَُكْوُن التَّْضِحيَ  َعاَر يِف َحّقِ َجِ نََّة ِكَفايٍَة تَأَدَّى الّشِ (397ص/ 8اجملموع ج )ُة يِف َحقِّهِْم س ُ

Kambing mencukupi untuk 1 orang dan tidak mencukupi
untuk lebih dari 1 orang. Namun, jika ada 1 orang
menyembelih kambing untuk 1 keluarga, maka ia telah
melakukan syiar untuk keluarganya dan kurban menjadi
sunah kifayah bagi mereka (Al-Majmu’, 8/397)

Didalam penjelasan ini, dijelaskan bahwa niat kurban
kambing hanya boleh untuk 1 orang, kemudian ia boleh
menyertakan keluarganya dalam niat menghadiahkan
pahala. Imam Ibnu Hajar Al Asqolani dalam Kitab Fathul
Bari, Syarh Shohih Bukhori juga mengatakan hal senada.

ٍبِن َعبَّاٍس ريض هللا عنه قَاَل ُكنَّا 
ِ
ِ َعْن ا ىِف َسَفٍر فََحََضَ - هللا عليه وسملصىل-َمَع َرُسوِل اّلِلَّ

ْكنَا ىِف الَْبَقَرِة  ْبَعة  اَلحْضَى فَاْشرَتَ س َ

Dari Ibnu Abbas ra. beliau mengatakan, ”Dahulu kami
penah bersafar bersama Rasulullah shallallahu ’alaihi wa
sallam lalu tibalah hari raya Idul Adha maka kami pun
berserikat untuk seekor sapi sebanyak tujuh orang. (HR.
Tirmidzi no. 905 dan Ibnu Majah no. 3131, shohih)

ْراَن َمَع َرُسْوِل هللِا صَعْن  َُّه قَاَل ََنَ ن
ِ
الَْبَدنَةَ ىل هللا عليه وسمل اِبلُْحَديِْبيَّة َجاِبر ِبن َعْبد هللِا ا

ْبَعةٍ  ْبَعٍة، َوالَْبَقَرة َعْن س َ َعْن س َ

Dari Jabir bin Abdullah ra. beliau berkata : Sesungguhnya
kami berkurban bersama Rasulullah shallallahu ’alaihi wa
sallam di Hudaibiyyah berupa onta untuk 7 orang dan sapi
untuk 7 orang. (HR. Muslim no. 1318)
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11. Bolehkah melakukan iuran untuk hewan kurban sapi
dengan nominal iuran yang berbeda antara 1 orang
dengan orang yang lain ?
Onta, sapi, dan kerbau maksimal untuk 7 orang.
Sedangkan kambing maksimal untuk 1 orang. Dalam
permasalahan iuran bersama 7 orang untuk membeli
onta/sapi/kerbau, tidak disyaratkan iuran dalam jumlah
yang sama. Sehingga diperbolehkan jika ada salahsatu
yang iuran dengan jumlah yang sedikit dan yang lain
dengan jumlah yang banyak asalkan saling
menyetujui/ridho/merelakan.

ال عن واحد، وجتزئ البدنة أأو  البقرةاتفق الفقهاء  عىل أأن الشاة واملعز ال جتوز أأحضيهتام ا 

جابرحلديث س بعة أأشخاص عن  ).

Para Fuqoha’ bersepakat bahwa sesungguhnya kambing
dan domba tidak diperbolehkan dijadikan hewan kurban
terkecuali hanya untuk 1 orang. Sedangkan onta dan sapi
cukup untuk 7 orang berdasarkan Hadits dari Jabir. (Al
Fiqh Islam Wa Adillatuh Juz 4 hal. 265)

Bahkan jika 1 sapi hanya diniati untuk 6 orang, maka hal
tersebut tetap sah tapi kurang afdhol.

اركة س تةأأن يذحب الواحد بدنة أأو بقرة ليكون س بعها عن شاة لزمته ويأألك البايق كام ُيوز مشوُيوز 

Dan diperbolehkan jika ada 1 orang yang berkurban 1
onta atau sapi sama seperti seakan-akan berkurban
dengan 7 kambing. (Al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzdzab
VIII/397)

12. Apakah benar bagi orang yang akan berkurban dilarang
untuk memotong rambut dan kuku ?
Bagi orang yang memiliki niat untuk berkurban wajib atau
sunnah, dimakruhkan untuk memotong semua rambut
atau kukunya sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan
kurbannya disembelih.
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ذا دخلت العرش وأأراد أأحدمك أأن يضحي فال ميس من شعره وبرش  ه قوهل صىل هللا عليه وسمل ا 

(فال يأأخذن شعرا وال يقلمن ظفرا : ) ويف رواية ( شيئا

Sabda Nabi SAW, “Jika telah tiba sepuluh hari awal dari
Bulan Dzulhijjah dan salah seorang diantara kalian
berkehendak untuk berkurban, maka jangan kalian
hilangkan rambut dan bagian tubuh yang lain.” Adapun
dalam riwayat lain, “Jangan potong rambut dan jangan
potong kuku.” )Mughni al Muhtaj Juz 4 Hal. 326(

13. Apa saja kesunnahakan ketika melaksanakan kurban ?
a. Mempertajam pisau dan menyembelih secara cepat
b. Tidak menyembelih di hadapan hewan lain
c. Orang yang menyembelih dan hewan kurban

dihadapkan kiblat. (Posisi hewan sama seperti mayit)
d. Membaca basmalah dan sholawat kepada Nabi SAW
e. Membaca takbir 3x sebelum dan sesudah basmalah
f. Bagi laki-laki disunnahkan menyembelih sendiri (tidak

diwakilkan), sedangkan bagi perempuan disunnahkan
mewakilkan kepada keluarganya.

14. Terdapat proposal permohonan daging kurban tetapi
beralamatkan di kecamatan berbeda. Apakah sah
membagi hewan kurban keluar kecamatan?
Kurban harus dibagikan kepada orang yang berada di
dalam satu balad (kecamatan), sehingga jika kurban
dibagikan kepada orang yang berada di luar balad
(kecamatan), maka kurbannya tidak sah dan status
hewannya menjadi sedekah. Inilah pendapat mu’tamad.

وال ُيوز نقل الأحضية من بدلها كام ىف نقل الزاكة

Dan tidak diperbolehkan memindah/membagi hewan
kurban diluar balad tempat penyembelihannya
sebagaimana keharaman memindah zakat. (Mughni Al
Muhtaj Juz 4 Hal. 336)
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نهتت مطلقا سواء وقوهل وميتنع نقلها أأى نقل الأحضية. وميتنع نقلها عن بدل الأحضية اكلزاكة ا 

املندوبة والواجبة

Dilarang untuk memindah kurban dari balad (kecamatan)
penyembelihan (ke kecamatan yang lain) sebagaimana
keharaman dalam bab zakat. Adapun maksud keharaman
ini berlaku secara mutlak baik kurban sunnah maupun
kurban wajib. (Hasyiah al Jamal ‘ala Syarh al Minhaj Juz 8
Hal. 218-219)

Yang dimaksud harus satu balad (kecamatan) adalah satu
balad (kecamatan) dengan posisi dimana hewan
disembelih. Contoh: jika seseorang yang tinggal di
kecamatan Grogol, kemudian mengirimkan uang untuk
dibelikan kambing/mengirimkan kambing kemudian
disembelih di kecamatan Baki, maka wajib untuk
membagikan hewan kurban kepada orang yang berhak
menerima di dalam kecamatan Baki.

Adapun jika terdapat orang yang menerima jatah hewan
kurban, kemudian orang tersebut mensedekahkannya
kepada orang diluar kecamatan, maka hal itu
diperbolehkan. Yang menjadi perhatian, panitia tidak
boleh mengadakan ‘perjanjian’ dengan si penerima agar ia
mau mensedekahkannya kepada orang diluar kecamatan.

15. Bolehkah orang mampu menerima jatah hewan kurban ?
Jika kurbannya adalah kurban wajib, maka orang yang
boleh menerima kurban hanyalah fakir/miskin. Sehingga
semua bagian dari hewan kurban harus diberikan kepada
fakir/miskin, dan tidak boleh ada sedikitpun dari hewan
kurban diberikan kepada si pengkurban dan keluarganya
serta orang mampu.
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Jika kurbannya adalah kurban sunnah, maka orang yang
boleh menerima kurban adalah :
Fakir/Miskin : Sebagai sedekah

(wajib/Syarat sah kurban)
Orang Mampu : Sebagai hadiah

(tidak wajib)
Si Pengkurban :Untuk mengambil keberkahan meniru apa
yang dilakukan Nabi Muhammad SAW (tidak wajib)

وال يأألك املضحى ش يأأ من الأحضية املنذورة ويأألك من املتطوع هبا

Orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikitpun
dari hewan kurban yang dinadzarkan (kurban wajib).
Sedangkan untuk kurban sunnah ia boleh turut
memakannya. (Kifayah Al Akhyar Juz 2 Hal. 241)

16. Apakah orang yang menerima jatah hewan kurban boleh
menjual jatah hewan kurban yang ia terima ?
A. Mutlak : Bagi fakir/miskin, kepemilikannya adalah

mutlak. Artinya, bagi fakir miskin, boleh untuk
memakan, mensedekahkan, menghadiahkan, dan
menjual daging kurban yang telah ia dapat.

B. Tidak Mutlak: Bagi orang mampu atau si pengkurban
yang menerima daging hewan kurban hanya
diperbolehkan untuk memakan atau mensedekahkan
hewan kurban kepada orang lain. Sehingga tidak
diperbolehkan untuk di jual, dsb.

والُيوز بيع ش ئي من الهدي والأحضية نذرا اكن او تطوعا

Tidak diperbolehkan (bagi si pengkurban atau orang
mampu yang mendapat jatah hewan kurban) untuk
menjual sedikitpun dari hewan kurban baik itu kurban
nadzar ataupun sunnah. (al-Majmu’ Juz 2 Hal. 150).

اىل أأن ... ابلألكل فال ُيوز متليك الأغنياء شيئا من الأحضية ليترصفوا فيه ابلبيع وغريه ب

طعاهمم ومتليكهم حىت من الزائد عخبالف ...قال ُيبىل ما الفقراء كام أأفهمه الكهمم فيجوز ا 

متليكه نيئا ويترصفوا فيه ابلبيع 
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Kepemilikan mutlak tidak diperkenankan bagi orang yang
mampu jika mendapat bagian dari hewan kurban.
Sehingga bagi orang yang mampu tidak diperbolehkan
untuk menjualnya. Yang diperbolehkan adalah
memakannya. Berbeda dengan fakir, sebagaimana yang
dipahami, bahwa bagi orang fakir kepemilikannya mutlak,
bahkan terhadap pemberian yang sifatnya tambahan
(kulit, kepala, hati, dll) tetap boleh bagi mereka untuk
menjualnya setelah mereka diberi bagian yang utama
berupa daging secara mentah. (Al Fatawal Kubro Al
Fiqhiyyah ‘alaa Madzhabil Imaamis Syaafi’i Juz 9 Hal. 480)

Dari keterangan diatas, maka bagian dari hewan kurban
yang tidak bisa dimakan, hendaknya diberikan kepada
fakir/miskin. Karena kepemilikannya mutlak, sehingga
diperbolehkan bagi dirinya untuk menjual jatah hewan
kurban yang ia terima.

Tidak dianggap sedekah dan tidak masuk kedalam syarat
sah jika memberikan tulang, kulit, kaki, kepala kepada
fakir/miskin tanpa daging. Dianggap sah oleh syariat jika
fakir/miskin diberikan daging kemudian ditambah dengan
kulit, tulang, kaki, atau kepala.

ام ىف ويشرتط ىف اللحم أأن يكون نيئا ليترصف فيه من يأأخذه مبا شاء من بيع وغريه ك

وال متليكهم غري اللحم من جدل وكرش وكبد وطحال وَنوها... اىل ان قال...الكفارات

Dan disyaratkan (memberi kepada fakir miskin) berupa
daging sebagai pemberian yang utama agar mereka
dapat menggunakan pemberian tersebut untuk hal lain
sesuai kehendaknya seperti menjualnya atau yang lainnya
sebagaimana jika mereka mendapat makanan pokok dari
kafarohnya orang lain. Juga tidak diperbolehkan memberi
kepada fakir miskin (hanya) berupa selain daging seperti
kulit, babat, hati, limpa, dan selainnya. (Mugni al Muhtaj
Juz 4 Hal. 335)
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17. Bolehkah panitia menjual bagian dari hewan kurban,
kemudian uangnya dibelikan kambing / disedekahkan ?
Panitia kurban hanya sebagai wakil dari si pengkurban,
sehingga tidak diperkenankan menjual bagian apapun dari
hewan kurban termasuk kulit, kepala, kaki, dsb. Dan
masuk didalam kategori menjual adalah memberikan
upah, hal ini juga tidak diperbolehkan. Panitia hanya
bertugas menyembelih dan membagikan saja.
Bagi orang yang berkurban, haram menjual apapun dari
bagian hewan kurbannya, termasuk kulit. Karena panitia
adalah wakil dari orang yang berkurban, maka panitia pun
juga diharamkan untuk menjual. Termasuk menjual adalah
menjadikan sebagian dari hewan kurban sebagai ongkos.

هااوجدلاى من محلها اوشعرها ( من الاحضية )اى حيرم عىل املضحى بيع ش ئي ( واليبيعقوهل )

وحيرم ايضا جعهل اجرة للجزار ولواكنت الاحضية تطوعا

(Tidak boleh menjual), maksudnya haram atas mudlahhi
(orang yang berkurban) menjual sedikit saja (dari kurban)
baik dagingnya, bulunya atau kulitnya. Haram juga
menjadikannya sebagai ongkos penyembelih walaupun
kurban itu kurban sunnah. (Hasyiyah al Baajuri Juz 2 Hal.
311).

18. Panitia membagi daging kurban dengan cara di kukus
terlebih dahulu agar daging tidak cepat busuk. Apakah
hal tersebut diperbolehkan ?
a. Hewan kurban harus dalam keadaan mentah, tidak

boleh dibagi dalam keadaan matang. Adapun kategori
‘matang’ adalah sudah terkena api atau sejenisnya
(oven, microwave, dsb)

ليه رساهل ا  عطائه مطبوخا وال قديدا وال جعهل طعاما ودعاؤه أأو ا  فال يكفى ا 

Tidak dihitung sebagai kurban apabila pembagiannya
dalam keadaaan masak atau matang, juga tidak
diperkenankan membagi dalam keadaan sudah
berupa makanan jadi.
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Sedangkan cara membaginya boleh memanggil orang
yang berhak untuk datang atau mengantarkannya ke
kediamannya. (Hasyiyah at Turmusiy Juz 6 Hal. 646)

b. Adapun bagi orang yang menerima jatah hewan
kurban, ia boleh menyimpannya dengan cara dikukus
dsb. Memang terdapat hadits Nabi SAW yang
melarang penerima daging untuk menyimpan daging
lebih dari 3 hari, tapi hadits tersebut kemudian
dimansukh (direvisi) oleh hadits Nabi SAW yang lain
yang lebih aktual/baru.

ىل أأن يدخر من حلم الأحضية ، واكن ادخارها فوق ثالثة أأايم مهنيا عنه مث أأذن رسول هللا صُيوز 

فيه ،وسمل هللا عليه  ىل أأن  ذا ا  أأراد الادخار فاملس تحب أأن يكون من نصيب الألك ال من قالو ا 

نصيب الصدقة والهدية

Diperbolehkan (bagi penerima) untuk menyimpan
jatah hewan kurban. Dahulu, menyimpan daging
kurban diatas tiga hari merupakan hal yang dilarang,
kemudian Rasulullah SAW mengizinkan hal tersebut.
Bahkan oleh para ulama, jika seseorang berkehendak
untuk menyimpan daging, maka sebaiknya yang
disimpan adalah daging yang hendak dikonsumsi
pribadi. Sedangkan daging yang ia berniat untuk
disedekahkan/dihadiahkan/diberikan kepada orang
lain, maka sebaiknya segera diberikan. (Mughni al
Muhtaj Juz 4 Hal. 335)

19. Apakah ada ketentuan mengenai jumlah pembagian
hewan kurban ?
A. Apabila kurban wajib, maka semua bagian tubuh

hewan kurban harus dibagi kepada fakir miskin.
B. Apabila kurban sunnah, urutan pembagian kurban

dari yang paling utama adalah :
a) Memakan sedikit dari hatinya, sedangkan sisanya

disedekahkan kepada fakir/miskin; atau
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b) Memakan sepertiga dari hewan kurban dan
duapertiga disedekahkan kepada fakir/miskin;
atau

c) Memakan sepertiga dari hewan kurban, sepertiga
disedekahkan kepada fakir/miskin, dan sepertiga
dihadiahkan kepada orang mampu

ال لقام يأأَّكها ترباك ن جع بني ا... اىل أأن قال... والأفضل التصدق بلكها ا  لألك وسن ا 

ن اليتصدق بدونه أأي ... اىل أأن قال... الثلثفوق أأن ال يأألك , والتصدق واال هداء وا 

بدون الثلث

(Pembagian) yang paling afdhol adalah
mensedekahkan keseluruhan bagian dari hewan
kurban kecuali bagian sedikit saja untuk dimakan
dengan niat mencari berkah (tabarruk).
Kesunnahan berikutnya adalah menggabung
antara memakannya sendiri, mensedekahkan
(kepada fakir miskin), dan menghadiahkan
(kepada orang mampu). Ia tidak boleh memakan
melebihi sepertiga. Juga ia tidak boleh
mensedekahkan kurang dari sepertiga. (Hasyiyah
al Jamal ‘ala Syarh al Minhaj Juz 8 Hal. 219)

20. Apakah diperkenankan bagi panitia untuk memberi
kepada sesama panitia sebagai upah ?
Si pengkurban tidak diperkenankan untuk menjual
sebagian/seluruh bagian dari hewan kurban. Larangan ini
juga berlaku bagi panitia, karena sejatinya panitia adalah
wakil dari si pengkurban. Adapun apabila panitia memberi
kepada panitia yang lain jatah hewan kurban dengan niat
sebagai ‘upah capek’, maka hal itu termasuk dalam
kategori ‘menjual sebagian dari hewan kurban’.
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21. Apakah boleh biaya operasional panitia penyembelihan
hewan kurban diambilkan dari kas masjid ?
Panitia tidak diperbolehkan untuk mengambil uang wakaf
ataupun kas masjid untuk keperluan penyembelihan,
karena kas masjid hanya boleh digunakan untuk keperluan
yang berhubungan dengan kemaslahatan masjid,
sedangkan penyembelihan kurban dan segala biayanya
merupakan tanggung jawab si pengkurban.
Sehingga menggunakan uang masjid untuk keperluan
operasional penyembelihan kurban, baik untuk membeli
pisau, plastik, dll. merupakan perbuatan dosa dan
dilarang. Karena syariat kurban itu untuk masing-masing
orang. Sehingga menggunakan kas masjid untuk keperluan
kurban merupakan penyalahgunaan dana masjid.

به هل وريع واعمل أأن أأموال املسجد تنقسم عىل ثالثة أأقسام ، قسم للعامر اكملوهوب واملتصدق

...  التجارةلهيا ورحب املوقوف عليه ، وقسم للمصاحل اكملوهوب واملتصدق به لها وكذا ريع املوقوف ع

ا بني العامرة واملصاحل هو أأن موالفرق .مطلقامطلق اكملوهوب واملتصدق به هل وقسم ... اىل أأن قال

حاكما اكلبناء والرتممي والتجصيص لال حاكم وال  سالمل والسوارى اكن يرجع ا ىل عني الوقف حفظا وا 

العامرة أأن ما اكن يرجع ا ىل جيع ما يكون مصلحة وهذا يشمل, واملاكسن وغري ذكل هو العامرة 

وغريها من املصاحل اكملؤذن واال مام وادلهن للرساج هو املصاحل 

Ketahuilah, sesungguhnya harta masjid itu terbagi
menjadi 3 bagian :
Bagian satu adalah untuk pembangunan, dapat
diambilkan dari uang hibah maupun sedekah.
Bagian kedua adalah untuk kemaslahatan, bersumber dari
dana hibah maupun sedekah. Seperti membuat usaha
usaha untuk masjid.
Bagian ketiga adalah untuk keperluan masjid (mutlaq),
bersumber dari danah hibah maupun sedekah.
Adapun pembangunan yang dimaksud adalah
pembangunan fisik, pengecatan, pengokohan, pembuatan
tangga, pembuatan akses jalan menuju masjid.
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Adapun yang dimaksud dengan kemaslahatan masjid
adalah (yang efeknya langsung ke masjid) seperti untuk
gaji muadzin, gaji imam, membeli minyak untuk bahan
bakar lampu masjid, dsb. (Hasyiyah al Qulyubi Juz 3 Hal.
108)

22. Apakah diperbolehkan panitia mengambil sebagian jatah
hewan kurban untuk dimasak-masak pada acara
penyembelihan hewan kurban ?
Pada dasarnya, panitia dilarang mengambil bagian dari
hewan kurban dengan alasan apapun. Panitia bertugas
untuk melaksanakan penyembelihan dan membagikannya
kepada yang berhak hingga tuntas.
Namun terdapat beberapa cara agar panitia dapat
mengambil sebagian jatah sebagai berikut :
a) Meminta izin kepada orang yang berkurban agar dapat

diberikan/dihibahkan kepada panitia, karena orang
yang berkurban dapat mengambil maksimal 1/3 dari
hewan kurban. Sehingga yang perlu diperhatikan,
jatah hewan kurban yang diberikan kepada si
pengkurban dan yang diberikan kepada panitia tidak
boleh lebih dari 1/3 hewan kurban.

b) Panitia meminta kepada orang mampu yang mendapat
jatah hewan kurban. Yaitu panitia menghubungi pihak-
pihak yang mendapat jatah daging kurban untuk
meminta agar orang tersebut mau memberikan /
menghibahkan dagingnya kepada panitia untuk dapat
dimasak bersama-sama.

Yang tidak diperbolehkan adalah, apabila sebelum
ditentukan pemiliknya/belum meminta izin, daging
langsung diambil oleh panitia untuk dimasak bersama-
sama.
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23. Yang terjadi di kebanyakan daerah, panitia langsung
mencampur semua daging kurban menjadi satu,
kemudian dimasukkan ke plastik, baru dibagikan kepada
yang berhak (fakir miskin, keluarga yang berkurban,
orang mampu). Apakah praktek yang demikian sudah
benar ?
Pada dasarnya, panitia wajib untuk memastikan bahwa
hewan kurban yang dititipkan kepadanya dapat sah secara
syariat sesuai dengan amanah yang diperoleh dari si
pengkurban. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah
panitia wajib memastikan bahwa masing-masing dari
hewan kurban wajib ada 1/3 bagiannya untuk
disedekahkan kepada fakir miskin. Disisi lain, dalam
pembahasan kurban wajib, semua bagian tubuhnya harus
disedekahkan kepada fakir miskin. Maka tidak ada cara
lain bagi panitia yang menerima beberapa titipan hewan
kurban selain untuk memisahnya agar dapat dipastikan
syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi dengan baik.

24. Sahkah hewan kurban hasil iuran orang banyak seperti
kumpulan karyawan/murid/asosiasi dsb. ?
Apabila 1 kambing diniati lebih dari 1 orang maupun 1 sapi
diniati lebih dari 7 orang, maka kambing/sapi tersebut
tidak terhitung sebagai kurban, tapi terhitung sebagai
kambing/sapi sedekah, sehingga tidak ada aturan khusus
dalam pembagiannya.

ورودملعد؛ بهانلغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحياامن ةحدالوائتجزال و
نأل؛ ةبقرأوثمانية فأكثر في بعير كيشترأنئكما ال يجز، لسنةوابلكتاالك في ذ
اكالشترافي غير اهذو، كيفيةوكمية ودلمحدايفيها تعدزتوقيفية ال يجوداتلعباا

ابلثوافي 
Tidak sah kurban apabila satu kambing diniatkan untuk
dua orang atau lebih yang iuran bersama kemudian
meniatkan kurban bersama.
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Karena memang tidak pernah ada keterangan yang
membolehkan hal itu di Al Quran dan Assunnah.
Tidak sah tersebut juga berlaku apabila terdapat 8 orang
atau lebih yang berniat untuk 1 onta atau 1 sapi. (Bughyah
al Mustarsyidin Juz 1 Hal. 255)

25. Bolehkah menerima hewan kurban pemberian orang
kafir (non muslim) ?
Boleh hukumnya menerima pemberian hewan kurban dari
non muslim. Tapi status dari hewan tersebut bukanlah
hewan kurban, tetapi hanya hewan hadiah. Karena syarat
diterimanya kurban adalah harus muslim. Sehingga,
aturan kurban tidak terikat pada hewan hadiah tersebut.

26. Di beberapa daerah, terdapat orang kafir yang
membantu dalam proses kurban. Apakah boleh ?
Mengenai orang kafir yang membantu dalam proses
kurban, diperinci menjadi 2 bagian :
A. Menyembelih = Haram, dan status hewannya

menjadi bangkai
Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh orang
yang menyembelih hewan, yaitu :
1. Muslim
2. Baligh atau mumayyiz yang sudah mampu

menyembelih hewan
Dalam pembahasan ahlul kitab, dizaman Nabi SAW
diperbolehkan memakan daging hewan sembelihan ahlul
kitab, yaitu yang beragama yahudi yang masih secara
murni mengikuti Nabi Musa as. dan Nasrani yang masih
secara murni mengikuti Nabi Isa as. Tetapi sepeninggal
Nabi SAW, para Ulama bersepakat bahwa Ahlul Kitab
sudah tidak ada lagi karena telah sempurnanya risalah
Nabi Muhammad SAW sehingga semua orang dimuka
bumi pada dasarnya wajib mengikuti syariat Beliau.
Sedangkan untuk yang beragama majusi dan lainnya
hukumnya tidak sah secara mutlak.
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و ذاكة اذلحب يق وحتل ذاكة لك مسمل ابلغٍ أأو ممّّي يُط : مث ذكر املصنف من تصح منه التذكية يف قولـه

ال ذبيحة جمويس وال وثين وال َنوهام ممنحتل وال ... اىل ان قال... نرصاينلك كتايب هيودي أأو 

لـهكتاب 

Kemudian mushonnif menyebutkan tentang siapa yang
sah meyembelih hewan dalam ucapannya : “Dihalalkan
menyembelih hewan bagi setiap muslim baligh atau
mumayyiz yang paham dan mampu menyembelih dan
ahlul kitab dari golongan yahudi dan nasrani. Tidak sah
secara mutlak sembelihan orang majusi dan penyembah
berhala serta kaum yang tidak memiliki kitab samawi.
(Fath al Qorib hal 62)

Kami tegaskan lagi, bahwa ahlul kitab yang dimaksud
adalah yang Yahudi yang masih mengikuti ajaran Kitab
Taurat yang murni dan meyakini Allah SWT sebagai Tuhan
dan Nabi Musa as. sebagai Nabi serta orang Nasrani yang
mengikuti ajaran Kitab Injil yang murni dan meyakini Allah
SWT sebagai Tuhan dan Nabi Isa as. sebagai Nabi.

B. Menyacah, memasukkan ke plastik, turut serta
membagikan = boleh
Adapun untuk bantuan yang lain seperti menyacah,
memasukkan ke plastik, membagikan maka
diperkenankan.

27. Apakah diperkenankan memberi jatah hewan kurban
kepada orang kafir ?
Tidak diperbolehkan memberi bagian apapun dari hewan
kurban kepada orang kafir / non muslim. Bahkan, bagi
orang yang sudah menerima pembagian hewan kurban,
kemudian diberikan, atau disedekahkan, atau dihibahkan
dsb kepada orang kafir juga diharamkan.
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رتد املضحى امت ( مسلمني) طعاهمم من الأحضية مطلقا والفقراء حىت ا  نع أأَّكه خرج الكفار فال ُيوز ا 

رتد امل... اىل أأن قال... من أأحضيته ووجبت التصدق جبميعها كام نقل عن نص الشافعي ضحي مل ولو ا 

طعام اكفر مهنا مطلقا عطاء الفق. ُيز هل الألك من أأحضيته كام الُيوز ا  متناع ا  ري ويأأخد من ذكل ا 

رفاق املسلمني بأأَّكها لأُنا ضيافة هللا هل ذا القصد مهنا ا  ليه شيئا مهنا للاكفر ا  فال ُيوز هلم . مواملهدى ا 

نهتت طعام اكفر دخل ىف الأطعمة ما لو ضيف الفقري. متكني غريمه منه ا   أأو املهدى وقوهل كام الُيوز ا 

ليه الغين اكفرا فال ُيوز ال حلم الأحض . ا  ية فينبغي أأن نعم لو ا ضطر الاكفر ومل يوجد ما يدفع رضورته ا 

يدفع هل منه ما يدفع رضورته ويضمنه الاكفر ببذهل للفقراء

Daging kurban harus diberikan kepada orang muslim.
Sehingga tidak diperbolehkan memberikan kepada orang
kafir secara mutlak meskipun fakir. Bahkan jika si
pengkurban berubah menjadi murtad (setelah hewannya
disembelih), maka ia dilarang untuk memakan jatah
hewan kurbannya, dan wajib kesemuanya disedekahkan
kepada muslim (tidak boleh diberikan kepada si
pengkurban) sebagaimana yang dinukil dari nash Imam
Syafi’i.

Sebagaimana diharamkan pula bagi orang fakir, orang
mampu dan si pengkurban yang mendapat jatah hewan
kurban untuk memberikan jatah hewan kurbannya
tersebut kepada orang kafir karena maksud dari syariat
kurban adalah untuk memberi rasa senang bagi kaum
muslimin dengan memakan daging. Karena sesungguhnya
kurban adalah jamuan Allah yang dikhususkan bagi orang
muslim. Maka sekali lagi, tidak diperbolehkan bagi orang
muslim yang telah mendapat jatah hewan kurban untuk
memberikannya kepada orang kafir. Ucapan mushonnif
juga tidak diperbolehkan memberi makan kepada orang
kafir dengan masakan daging kurban contohnya adalah
apabila orang fakir, orang mampu, atau si pengkurban
yang memasak daging kurbannya kemudian didatangi
oleh tamu yang kafir, maka tidak boleh memberikan
masakan daging kurban tersebut kepada mereka.
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Baik, bahkan jika terdapat orang kafir yang mengalami
kondisi sangat terdesak kemudian ia tidak menemukan
apapun yang dapat menyelamatkannya kecuali hanya
daging kurban, maka boleh baginya untuk memakan
daging tersebut sebatas dirinya bisa selamat dari keadaan
yang terdesak (tidak diperkenankan sampai kenyang),
tetapi kemudian wajib bagi orang kafir tersebut untuk
mengganti daging kurban yang ia makan dan diberikan
kepada fakir miskin muslim. (Hasyiyah al Jamal ‘ala Syarh
al Minhaj Juz 8 Hal. 217-218, keterangan serupa dapat
kita temukan dalam Hasyiyah al Qulyubi Juz 4 Hal. 385)

عطاؤمه مهنا شيئا. ويشرتط فهيم أأن يكونوا من املسلمني أأما غريمه فال ُيوز ا 

Dan disyaratkan bahwa penerima daging kurban haruslah
muslim. Adapun selain muslim, maka tidak boleh
memberikan kepadanya sedikitpun dari hewan kurban.
(Ianah at Tholibin juz 2 Hal. 334)

Lalu bagaimana solusi agar kita tidak menyakiti hati
orang non muslim karena tidak kita beri daging kurban?

Bahwa yang terdapat aturan secara khusus tentang
tatacara pembagiannya adalah hewan kurban. Maka jika
terdapat hewan sedekah atau hadiah seperti kambing
yang diniatkan lebih dari 1 orang, sapi atau onta yang
diniatkan lebih dari 7 orang karena hasil iuran, hewan
pemberian dari non muslim, dan lain sebagainya maka hal
tersebut tidak terdapat aturan khusus dalam
pembagiaannya, sehingga boleh diberikan kepada non
muslim karena bukan dihitung sebagai hewan kurban.

Solusi yang lain adalah panitia mendata terlebih
dahulu siapa orang non muslim yang akan diberi daging
kemudian panitia iuran atau boleh mengambil dari dana
operasional kurban untuk selanjutnya membeli daging
dipasar dan diberikan kepada non muslim.
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28. Apakah sah apabila 1 hewan kurban diniati kurban +
aqiqoh ? Apabila sah, apakah dibagi dalam kondisi
matang atau mentah ?
Yang paling utama adalah memisah antara kurban dan
aqiqoh. Apabila mampu, maka dianjurkan untuk
dilaksanakan secepatnya. Tetapi jika hanya bisa membeli
untuk kurban atau aqiqoh saja, jika ketika itu sudah masuk
Bulan Dzulhijjah, maka lebih disunnahkan untuk
melaksanakan kurban terlebih dahulu, tetapi jika Bulan
Dzulhijjah masih jauh atau sudah terlewat, maka
dianjurkan untuk melaksanakan aqiqoh terlebih dahulu.

Mengenai satu kambing untuk dua niat, yaitu kurban dan
aqiqoh, menurut Imam Ibn Hajar hal ini tidak sah.
Sedangkan menurut Imam Romli hal ini sah dan
mendapatkan pahala kurban dan aqiqoh. Kedua pendapat
ini sama-sama kuat dan boleh diikuti salahsatunya.
Apabila memilih untuk menyembelih satu kambing untuk
dua niat (kurban dan aqiqoh), maka harus dibagi dalam
kondisi mentah.

لو نوي العقيقة والضحية مل حتصل غري واحد عند جح وحيصل الك عند مر اهـ( مس ئةل)

Jika satu hewan diniatkan untuk aqiqoh sekaligus kurban,
maka menurut Imam Ibn Hajar tidak sah, tetapi menurut
Imam Romli adalah sah kedua-duanya. (Bughyatul
Mustarsyidin Hal. 154, keterangan serupa juga bisa kita
temukan di Hasyiyah al Bajuri Juz 2 Hal. 304, dan Hasyiyah
Al Qulyubi Juz 4 Hal. 255)

29. Bolehkah jatah hewan kurban hanya diberikan kepada 1
orang ?
Diperbolehkan untuk memberikan hewan kurban baik
fardhu maupun sunnah kepada 1 orang saja dengan syarat
orang tersebut masuk dalam kategori fakir/miskin dan
bukan termasuk anggota keluarga dari orang yang
berkurban.
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ٍق ِبَبْعِضهَاَوْاَلََصُّ  الِْجدْلُ َويَْكِفي َعْنُه يَْكِفي َطِلُق عَلَْيِه ااِلْْسُ ِمْن اللَّْحِم َوالَ َوُهَو َما يَنْ ( ُوُجوُب تََصدُّ

اتَْمِليُكُه ِلِمْسِكنٍي َواِحٍد، َويَُكوُن ِنيئ ا اَل َمْطبُ  .وخ 

Pendapat yang benar adalah sebagian dari hewan kurban
wajib disedekahkan (kepada fakir/miskin), sesuatu yang
disedekahkan haruslah sesuatu yang pantas dimakan
yaitu dagingnya. Maka tidak cukup jika hanya bersedekah
berupa kulit saja. Dihitung sah apabila sedekah tersebut
hanya diberikan kepada satu orang miskin saja, tetapi
pembagiannya harus dalam keadaan mentah, bukan
dimasak. (Hasyiyah al Qulyubi Juz 4 Hal. 254)

فال يشرتط التصديق هبا عىل جع من الفقراء بل يكفى واحد مهنم فقط 

Maka tidak disyaratkan mensedekahkan seluruh daging
kurban kepada banyak orang fakir, tetapi kepada satu
orang miskin saja sudah mencukupi. (I’anah Al Tholibin
Juz 2 Hal. 333)

30. Bolehkah memberi jatah hewan kurban kepada ahlul bait /
para Habaib ?
Apabila jatah hewan kurban diberikan kepada ahlul bait atas
nama sedekah kepada fakir/miskin (sebagai syarat kurban),
maka tidak diperbolehkan, walaupun Sang Habib memang
berstatus fakir/miskin. Namun, apabila diberi jatah hewan
kurban atas nama hadiah, maka diperbolehkan.

فل عىل وسمل وحرمة صدقة الفرض دون النمن مذهبنا حرمة الصدقتني عليه صىل هللا عليه والراحج 

ال حتل الصدقة ل ل محمد ال فرضها وال نفلها: وقال النووي. أ هل

Menurut pendapat rojih dalam madzhab Syafi’I,
diharamkan memberikan sedekah wajib dan sunnah kepada
Nabi SAW, akan tetapi kepada keluarga Nabi yang
diharamkan hanyalah sedekah wajib, bukan sedekah
sunnah. Tetapi, Imam An Nawawi (pendapat mu’tamad/
terkuat) mengatakan, “Tidak boleh sedekah diberikan
kepada keluarga Nabi Muhammad, baik sedekah wajib
maupun sedekah sunnah. (Hasyiyah al Bujairomi ‘ala Al
Khotib Juz 3 Hal. 91)
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Tentang Hari Raya yang Jatuh pada Hari Jum’at

Apabila kebetulan Hari Raya (baik Idul Fitri maupun Idul
Adha) jatuh pada Hari Jum’at, apakah orang yang telah
melaksanakan sholat ied diperbolehkan untuk tidak mengikuti
Sholat Jum’at ?

Tak sedikit dari teman-teman kita yang mengambil Hadits
Nabi Muhammad SAW kemudian koar-koar bahwa Jum'atan
itu tak wajib jika berbarengan dengan hari raya.

‘Mereka’ biasanya mengambil dalil dari Hadits dari Iyas bin
Abi Romlah Asy Syamiy, ia berkata, “Aku pernah menemani
Mu’awiyah bin Abi Sufyan dan ia bertanya pada Zaid bin
Arqom, Muawiyah bertanya pada zaid bin arqom,

ِ َأَشهِْدَت  ْيَف قَاَل فَكَ . َمَعا ىِف يَْوٍم قَاَل نََعمْ ِعيَدْيِن اْجتَ -صىل هللا عليه وسمل-َمَع َرُسوِل اّلِلَّ

َص ىِف الُْجُمَعِة فَقَ  َ » اَل َصنََع قَاَل َصىلَّ الِْعيَد مُثَّ َرخَّ فَلُْيَصلِّ َمْن َشاَء َأْن يَُصىِلّ

“Apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah saw
bertemu dengan dua ‘ied (hari Idul Fitri atau Idul Adha
bertemu dengan hari Jum’at) dalam satu hari?” Zaid
menjawab, “Iya”. Kemudian Mu’awiyah bertanya lagi, “Apa
yang beliau lakukan ketika itu?” “Beliau melaksanakan shalat
‘ied dan memberi keringanan untuk meninggalkan shalat
Jum’at”, jawab Zaid lagi. ketika itu Nabi saw bersabda, “Siapa
yang mau shalat Jum’at, maka silakan.” (HR. Abu Daud no.
1070, An-Nasai no. 1592, dan Ibnu Majah no. 1310)

Maka, berkali-kali kami sampaikan bahwa ketika membaca
hadits, jangan hanya membaca satu hadits, bacalah hadits-
hadits yang berkaitan dan pahamilah dengan menggunakan
keterangan dari Ulama Hadits.

Dari hadits diatas, timbul pertanyaan siapakah yang diberi
keringanan oleh Nabi SAW ? Apakah semua orang atau hanya
beberapa orang ? Apakah ada syarat dan ketentuan yang
berlaku ?
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اِفِعيُّ قال ) َمامُ ( الشَّ
ِ
ذا اكن يَْوُم الِْفْطِر يوم الُْجُمَعِة صىل ااْل اَلُة مُثَّ َأِذنَ وا  لُّ الصَّ  ِلَمْن  الِْعيَد حني حَتِ

ىَل  ْن شاؤوا ا  ُه من غرَْيِ َأْهِل الِْمرْصِ يف َأْن يَْنرَصِفُوا ا  ىَل الُْجُمَعِة وَ َحََضَ َياُر ااِلْختِ َأْهِلهِيْم َواَل يَُعوُدوَن ا 

َمُعوا هلم َأْن يُِقميُوا حىت َُيْ

Imam Syafi'i berkata : 
"Apabila Hari Idul Fitri (maupun Idul Adha) jatuh pada

Hari Jum'at, maka bagi Imam menyelenggarakan sholat Ied
kemudian mengizinkan kepada selain ahlul mishr (penduduk
kota) yang telah mengikuti sholat Id untuk memilih, apabila ia
berkehendak untuk pulang dan tidak mengikuti Sholat Jum'at,
maka diizinkan. Dan apabila mereka menghendaki untuk
mengikuti sholat Jum'at, maka boleh bagi mereka untuk
menunggu sampai masuknya Sholat Jum'at.

Simak juga hadits dibawah ini :
َخَطَب الُْخْطَبِة مُثَّ اَكَن َذكِلَ يَْوَم الُْجُمَعِة ، فََصىلَّ قَْبلَ َأبُو ُعَبْيٍد مُثَّ َشهِْدُت َمَع ُعثَْماَن ْبِن َعفَّاَن فَ قَاَل 

َا  نَّ فََقاَل اَي َأهيُّ
ِ
ُمَعَة ِمْن َأْهِل يِه ِعيَداِن ، فََمْن َأَحبَّ َأْن يَنْتَِظَر الْجُ َهَذا يَْوٌم قَِد اْجتََمَع لَُُكْ فِ النَّاُس ا

نُْت هَلُ الَْعَواىِل فَلَْينْتَِظْر ، َوَمْن َأَحبَّ َأْن يَْرِجَع فََقْد َأذِ 

“Abu ‘Ubaid berkata bahwa beliau pernah bersama
‘Utsman bin ‘Affan dan hari tersebut adalah hari Jum’at.
Kemudian beliau shalat ‘ied sebelum khutbah. Lalu beliau
berkhutbah dan berkata,

Sesungguhnya ini adalah hari di mana terkumpul dua hari
raya (hari ied dan jumat). Siapa saja orang 'awaali
(berdomisili ditempat yang jauh) yang ingin menunggu
shalat Jum’at, maka silakan. Siapa saja yang ingin pulang,
maka pulanglah dan telah kuizinkan.” (HR. Bukhari no.
5572)
Langsung dijelaskan oleh Sahabat Utama Sayyidina

Utsman bin Affan ra. bahwa yang diberi keringanan untuk
tidak melaksanakan Sholat Jumat oleh Nabi adalah orang yang
berdomisili sangat jauh dari Masjid Nabawi.

31



Sedangkan Nabi Muhammad SAW beserta Ahlul Balad
(orang2 yang berdomisili di sebuah daerah yang didalamnya
diselenggarakan sholat Jum'at) tetap wajib melaksanakan
sholat jum'at.

ُعونَ قَِد اْجتََمَع يِف يَْوِمُُكْ َهَذا ِعيَداِن، فََمْن َشاَء َأْجَزَأُه مِ  انَّ ُمَجّمِ
ِ
َن الُْجُمَعِة، َوا

Di hari ini ada dua hari raya. Siapa yang telah hadir shalat
ied, dia boleh tidak mengikuti Sholat Jum'at. Tapi kami tetap
menyelenggarakan sholat Jum'at. (HR. Abu Daud 1073, al-
Hakim 1064, al-Baihaqi dalam al-Kubro)

Simak penjelasan Imam Syafi'i berikut ini
اِفِعيُّ قال ) الَّ من عُْذٍر ُيَُ َواَل َُيُوُز هذا ِلََحٍد من َأْهِل الِْمرْصِ َأنْ ( الشَّ َمُعوا ا  وُز  يُْدَعْوا َأْن َُيْ

ْن اكن يوم ِعيدٍ ِبِه هلم 
ِ
تَْرُك الُْجُمَعِة َوا

Imam Syafi'i menekankan :
Keringanan diatas tidak diperuntukkan bagi siapapun dari

ahlul mishr (penduduk kota/penduduk yang berdomisili di
daerah yang didalamnya diselenggarakan Sholat Jum'at).

Maka bagi mereka tetap wajib untuk melaksanakan Sholat
Jum'at meskipun berbarengan dengan hari Raya Ied kecuali
yang memiliki udzur untuk tidak melaksanakan sholat Jum'at
(sakit, musafir, dll) (Al Umm Juz 1 Hal. 239)

Lebih jauh, simak penjelasan para Ulama’ dalam kitab
Muhadzdzab juz I hal. 109 :

ِن 
ِ
َعٍة فََحََضَ َأْهُل السَّ َوا َّْوا الِْعْيَد َجاَز َأْن يَْنرَصِفُوْ اتََفَق يَْوُم ِعْيٍد َويَْوُم ُجْ ُكْوا اَواِد فََصل لُْجْمَعَة ِلَما ا َويرَْتُ

َُّه قَاَل يِفْ ُخْطبَ  تِهَ ُرِوَي َعْن ُعثَْماَن َريِضَ هللُا َعْنُه َأن : " َا النَّاُس قَِد اْجتََمَع ِعْيَدانِ  يِفْ يَْوِمُُكْ َهَذا َأهيُّ

َ َمَعنَا الُْجْمعَ  ْف لَْيْنرَصِ َة فَلُْيَصّلِ َوَمْن َأَراَد َأْن يَْنرَصَِف فَ فََمْن َأَراَد ِمْن َأْهِل الَْعاِلَيِة َأْن يَُصيّلِ َولَْم يُْنِكْر  "

َواد)عَلَْيِه َأَحٌد  ِة مُهْ َأْهُل الُْقَرى َوالَْمَزارِعِ حَ ( قَْوهُلُ السَّ قَاَل ( الَْعاِلَيةِ قَْوهُلُ َأْهلِ )ْوَل الَْمِديْنَِة اْلَكِبرْيَ

 : الَْجْوَهرِيْ 
ِ
ىَل َأْرِض ِِتَاَمَة َوا

ِ
ٍد ا قَاَل . )ىَل َوَراِء َمكََّة َوُهَو الِْحَجاُز َوَما َوااَلَهاالَْعاِلَيُة َما فَْوَق ََنْ

اِفِعيُّ  َ ( الشَّ ْوُز َهَذا َلَحٍد َمْن َأْهِل الِْمرْصِ َأْن ي الَّ ِمْن عُْذٍر ُيَُ َواَل َُيُ
ِ
َتِمُعْوا ا ُك ْوُز لَهُْم ِبِه تَرْ َدُعْوا َأْن َُيْ

ْن اَكَن يَْوَم ِعْيدٍ 
ِ
اهـ. الُْجْمَعِة َوا
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“Apabila hari raya betepatan dengan hari Jum’at, maka
penduduk yang berdomisili di tempat yang jauh dari tempat
shalat id yang telah hadir untuk melaksanakan shalat id boleh
kembali ke domisilinya, dan (diberi keringanan untuk) tidak
mengikuti jum’atan. Diriwayatkan dari sayyidina Utsman ra
beliau bekata dalam khutbahnya wahai manusia, pada hari ini
terjadi dua hari raya, maka barang siapa di antara penduduk
kampung yang jauh dari tempat shalat id ini menghendaki ikut
shalat Jum’at, silahkan dan barang siapa yang pulang ke
kampungnya silahkan ia pulang. Terhadap kata Sayyidina
Utsman ini tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya.

Kesimpulan
1. Bagi takmir Masjid, tetap wajib menyelenggarakan Sholat

Jumat.
2. Bagi yang mendapatkan keringanan tidak melaksanakan

sholat jumat, maka tetap wajib baginya untuk
melaksanakan sholat Dzuhur.

3. Keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat itu
diberikan hanya kepada orang yang berdomisili di sebuah
tempat yang ditempat tersebut tidak diselenggarakan
sholat Jumat (penduduk pedalaman) sehingga ia harus
kekota untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan keringanan
tersebut dapat diambil hanya jika apabila ia datang ke kota
untuk melaksanakan Sholat Id, kemudian ia kembali ke
domisilinya dan diperkirakan ia akan terlambat apabila
kembali lagi ke kota untuk melaksanakan sholat Jumat
karena terlalu jauhnya tempat domisilinya dengan Masjid
dikota yang menyelenggarakan Jum'atan.

4. Melihat kondisi sekarang, terutama masyarakat di Pulau
Jawa yang sudah banyak daerah yang didalamnya terdapat
masjid yang mendirikan sholat Jumat, maka keringanan
untuk tidak sholat jumat tersebut tidak berlaku, sehingga
tetap wajib untuk melaksanakan sholat

33



www.daarulhidayah.com

Editor : Muhammad Arif Susilo
(Tim Ilmiah PP Daarul Hidayah)

Koreksi, Kritik, dan Saran : 0853-2335-5549

لعملونسأأل هللا العظمي ا خالص ا. متت هذه الرساةل بتوفيق هللا ونرصته
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