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Kenapa Masih Enggan Berqurban?
 S e b a g i a n  o r a n g  m e m i l i k i 
kelebihan harta, namun memang sifat 
manusia sulit mengeluarkan harta yang ia 
sukai. Padahal qurban mengandung hikmah 
dan keutamaan yang besar.
 Qurban biasa disebut dengan 
udhiyah. Secara bahasa udhiyah berarti 
kambing yang disembelih pada waktu 
mulai akan siang dan waktu setelah itu.  
Ada pula yang memaknakan secara bahasa 
dengan kambing yang disembelih pada Idul 
Adha.
 Sedangkan menurut istilah syar'i, 
udhiyah adalah sesuatu yang disembelih 
dalam rangka mendekatkan diri pada Allah 
Ta'ala pada hari nahr (Idul Adha) dengan 
syarat-syarat  khusus. 
(Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 5: 74).

 Perintah Qurban
 Qurban pada hari nahr (Idul Adha) 
disyariatkan berdasarkan beberapa dalil, di 
antaranya adalah firman Allah Ta'ala,

ْ ّ ْفصل لربّك وانحرَ َ َِ ِ َِ ََ
 “ D i r i k a n l a h  s h a l a t  d a n 
berqurbanlah (an nahr).” 
(QS. Al Kautsar: 2). 
 T a f s i r  a y a t  i n i  a d a l a h 
“berqurbanlah pada hari raya Idul Adha 
(yaumun nahr)”. Tafsiran ini diriwayatkan 
dari 'Ali bin Abi Tholhah dari Ibnu 'Abbas, 
juga menjadi pendapat 'Atho', Mujahid dan 
jumhur (mayoritas) ulama. 
(Lihat Zaadul Masiir, Ibnul Jauzi, 9: 249)

 Hikmah Berqurban
 1- Qurban dilakukan untuk meraih 
takwa. Allah Ta'ala berfirman,

ُ ُْ َ َُ ْ َّ َْ ِلن ینَال � لحومھا وال ِدماُؤَھا ولكن ینَالھُ التقوى منكمَّْ ِ ُ ََ ُ َْ ََ ََ َ َ
 “ D a g i n g - d a g i n g  u n t a  d a n 
darahnya itu sekali-kali tidak dapat 
mencapai (keridhaan) Allah, tetapi 
ketakwaan dari kamulah yang dapat 
mencapainya.” (QS. Al Hajj: 37)
 Kata Syaikh As Sa'di mengenai 
ayat di atas, “Ingatlah, bukanlah yang 
dimaksudkan hanyalah menyembelih saja 
dan yang Allah harap bukanlah daging dan 
darah qurban tersebut karena Allah tidaklah 
butuh pada segala sesuatu dan Dialah yang 
pantas diagung-agungkan. Yang Allah 

harapkan dari qurban tersebut adalah 
keikhlasan, ihtisab (selalu mengharap-harap 
pahala dari-Nya) dan niat yang sholih. Oleh 
karena itu, Allah katakan (yang artinya), 
“Ketakwaan dari kamulah yang dapat 
mencapai  r idho-Nya”.  Ini lah yang 
seharusnya menjadi motivasi ketika 
seseorang berqurban yaitu ikhlas, bukan 
riya' atau berbangga dengan harta yang 
dimiliki, dan bukan pula menjalankannya 
karena sudah jadi rutinitas tahunan. Inilah 
yang mesti ada dalam ibadah lainnya. 
Jangan sampai amalan kita hanya nampak 
kulit saja yang tak terlihat isinya atau 
nampak jasad yang tak ada ruhnya.” (Taisir 
Al Karimir Rahman, hal. 539).
2- Qurban dilakukan dalam rangka 
bersyukur kepada Allah atas nikmat hayat 
(kehidupan) yang diberikan.
3 -  Q u r b a n  d i l a k s a n a k a n  u n t u k 
menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim 
–kholilullah (kekasih Allah)- 'alaihis 
s a l a a m  y a n g  k e t i k a  i t u  A l l a h 
memerintahkan beliau untuk menyembelih 
anak tercintanya sebagai tebusan yaitu 
Ismail 'alaihis salaam ketika hari an nahr 
(Idul Adha).
4-  Agar  set iap mukmin mengingat 
kesabaran Nabi Ibrahim dan Isma'il 
'alaihimas salaam, yang ini membuahkan 
ketaatan pada Allah dan kecintaan pada-Nya 
lebih dari diri sendiri dan anak. Jika setiap 
mukmin mengingat kisah ini, seharusnya 
mereka mencontoh dalam bersabar ketika 
melakukan ketaatan pada Allah dan 
mendahulukan kecintaan Allah dari hawa 
nafsu dan syahwatnya. (Lihat Al Mawsu'ah 
Al Fiqhiyyah, 5: 76)
5- Ibadah qurban lebih baik daripada 
bersedekah dengan uang yang senilai 
dengan hewan qurban.
Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, 
“Penyembelihan yang dilakukan di waktu 
mulia lebih afdhol daripada sedekah senilai 
penyembelihan tersebut. Oleh karenanya 
j i k a  s e s e o r a n g  b e r s e d e k a h  u n t u k 
menggantikan kewajiban penyembelihan 
pada manasik tamattu' dan qiron meskipun 
dengan sedekah yang bernilai berlipat 
ganda,  tentu  t idak bisa  menyamai 
keutamaan qurban.” (Lihat Talkhish Kitab 
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      Mutiara
Hadits

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda :

            Qaul
Salaf

ترجو النجاة و لم تسلك
مسالكھا، إن السفینة ال

تجري على الیبس

Abu Atahiyah rahimahullahu 
berkata :

“Engkau mengharapkan 
keselamatan padahal dirimu 
menyelisihi jalan - jalannya.
Sesungguhnya bahtera itu 

tidak mungkin berjalan 
di atas lautan.”

(Tazkiyatun An-Nafs: 114)

إذا دخلت العشر و أراد أحدكم أن 
یضح فال یمس من شعره و بشره شیئا

من كان لھ سعة و لم یضح فال یقربن 
مصالنا

“Jika telah masuk sepuluh hari 
(pertama di bulan dzulhijjah) dan

seorang diantara kalian ingin
menyembelih. maka janganlah dia
mengambil sedikit pun dari rambut 

dan tubuhnya”
(HR. Muslim no. 1977)

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda :

“Barangsiapa yang memiliki 
kelapangan (rizki) dan tidak

berqurban, maka janganlah ia
mendekati tempat sholat kami.”
(HR. Ibnu Majah, hadits hasan)
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Ahkamil Udhiyah wadz Dzakaah, hal. 11-12 
dan Shahih Fiqh Sunnah, 2: 379)

 Tetaplah Berqurban Ketika Mampu 
Walau Hukum Qurban Sunnah
 Dari Ummu Salamah radhiyallahu 
'anha, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda,

َ َ َ ْ َُ ْ َْ َ َ ِإذا دَخلِت العشر وأراد أحدُكم أن یضحى فال یمس من َشعره ْ ِ ّ ِ ُ َ ََّ َ َ َُِ َ َ ْ َ َ ََِ
ًوبَشره َشْیئ ِ َِ َ

“Jika telah masuk 10 hari pertama dari 
Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian 
berkeinginan untuk berqurban, maka janganlah 
ia menyentuh (memotong) rambut kepala dan 
rambut badannya (diartikan oleh sebagian 
ulama: kuku) sedikit pun juga.” 
(HR. Muslim no. 1977)
 Imam Asy Syafi' i  rahimahullah 
berkata, “Dalam hadits ini adalah dalil 
bahwasanya hukum qurban tidaklah wajib 
karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda, “Jika kalian ingin menyembelih 
qurban …”. Seandainya menyembelih qurban 
itu wajib, beliau akan bersabda, “Janganlah 
memotong rambut badannya hingga ia 
berqurban (tanpa didahului dengan kata-kata: 
Jika kalian ingin …)”.” (Disebutkan oleh Al 
Baihaqi dalam Al Kubro, 9: 263)
 Walau menurut pendapat mayoritas 
ulama hukum berqurban itu sunnah, tetaplah 
berqurban apalagi mampu. 
 Syaikh Muhammad Al Amin Asy 
Syinqithi rahimahullah setelah memaparkan 
perselisihan ulama mengenai hukum qurban, 
beliau berkata, “Janganlah meninggalkan 
ibadah qurban jika seseorang mampu untuk 
menunaikannya. Karena Nabi shallallahu 
'alaihi wa sallam sendiri memerintahkan, 
“Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu 
dan ambil perkara yang tidak meragukanmu.” 
Selayaknya bagi mereka yang mampu agar tidak 
meninggalkan berqurban. Karena dengan 
berqurban akan lebih menenangkan hati dan 
melepaskan tanggungan. Wallahu a'lam.” 
(Adhwa'ul Bayan, 5: 618)

 Berqurban dengan Berhutang
 Sufyan Ats Tsauri rahimahullah 
mengatakan, ”Dulu Abu Hatim pernah mencari 
utangan dan beliau pun menggiring unta untuk 
disembelih. Lalu dikatakan padanya, ”Apakah 
betul engkau mencari utangan dan telah 
menggiring unta untuk disembelih?” Abu Hatim 
menjawab, ”Aku telah mendengar firman Allah,

ٌِلكم فیھا َخْیرَُ َْ

“Kamu akan memperoleh kebaikan yang banyak 
padanya.” (QS. Al Hajj: 36)”. 
(Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 5: 415)
Untuk masalah aqiqah, Imam Ahmad berkata,

إذا لم یكن مالكا ما یعق فاستقرض أرجو أن یخلف ّ� علیھ ؛ ًّ
ّ ألنھ أحیا سنة رسول ّ� صلى هللا علیھ وسلمّ

“Jika seseorang tidak mampu aqiqah, maka 
hendaknya ia mencari utangan dan berharap 
Allah akan menolong melunasinya. Karena 
seperti ini akan menghidupkan ajaran Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam.” (Matholib Ulin 
Nuha, 2: 489, dinukil dari Al Mawsu'ah Al 
Fiqhiyyah, 30: 278). Untuk qurban pun berlaku 
demikian, bisa dengan berhutang.

 Pilihlah Hewan Qurban yang  Terbaik
 Ciri-ciri hewan yang terbaik untuk 
qurban adalah: (1) gemuk, (2) warna putih atau 
warna putih lebih mayoritas, (3) berharga, (4) 
bertanduk, (5) jantan, (6) berkuku dan berperut 
hitam, (7) sekeliling mata hitam.
 Hewan qurban yang dipilih adalah yang 
sudah mencapai usia musinnah. Musinnah dari 
kambing adalah yang telah berusia satu tahun 
(masuk tahun kedua). Sedangkan musinnah dari 
sapi adalah yang telah berusia dua tahun (masuk 
tahun ketiga). Sedangkan unta adalah yang telah 
genap lima tahun (masuk tahun keenam). Bisa 
pula memilih jadza'ah yaitu domba yang telah 
berusia enam hingga satu tahun. 
 Kemudian jauhi cacat, ada empat cacat 
yang membuat hewan qurban tidak sah: (1) buta 
sebelah dan jelas sekali kebutaannya, (2) sakit 
dan tampak jelas sakitnya, (3) pincang dan 
tampak jelas pincangnya, (4) sangat kurus 
sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. 
Kalau dianggap tidak sah, berarti statusnya cuma 
daging biasa, bukan jadi qurban. Sedangkan cacat 
yang tidak mempengaruhi turunnya kualitas 
daging tidaklah masalah seperti ekor yang 
terputus, telinga yang terpotong dan tanduk yang 
patah. Cacat ini yang dimakruhkan.
 Ibnu Taimiyah berkata,

ُْ ًَ َ ِواألجر في األْضحیَّة على قدر القْیمة مطلقاََْ ِ ِ ِ ِ ُْ َ َُ ِ َ
“Pahala qurban (udhiyah) dilihat dari semakin 
berharganya hewan yang diqurbankan.” (Fatawa 
Al Kubro, 5: 384). Semakin berharga hewan 
qurban yang dipilih, berarti semakin besar 
pahala.
 Semoga bermanfaat. Moga Allah berkahi 
rezeki setiap yang mau berqurban.

Penulis: Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal
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Abu Yazid

Alhamdulillah, pada hari senin 13 juli 2020 KBM 
semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 sudah 
dimulai dengan sistem blending learning, ga-
bungan antara belajar tatap muka dan on-
line. Belajar tatap muka dengan menerap-
kan physical distancing, PHBS, menggu-
nakan facial shield dan masker.   

Alhamdulillah, pada hari senin 13 juli 2020 
KBM semester ganjil tahun ajaran 2020/20-
21 sudah dimulai dengan sistem blending 
learning, gabungan antara belajar tatap 
muka dan online. Siswa masuk 1 mi-
nggu sekali untuk mengambil tugas
dan murojaah hafalan Al Quran.

Alhamdulillah, pada hari senin 13 juli 2020 
KBM semester ganjil tahun ajaran 2020/20-
21 sudah dimulai dengan sistem blending 
learning, gabungan antara belajar ta-
tap muka dan online. 
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