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Allah mensyariatkan berkurban dengan firman-Nya :
[ 2 : ﻑَﺹَﻝِّ ﻝِﺭَﺏِّﻙَ ﻭَاﻦْﺡَﺭْ ] اﻠﻜوﺜﺮ
Maka sholatlah untuk Robbmu dan sembelihlah (Al Kautsar 2)

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh
kebaikan yang banyak padanya“ ( Al Hajj 36 )

Berkurban merupakan sunnah yang sangat ditekankan dan makruh ditinggalkan bagi yang
mampu melaksanakannya berdasarkan hadits Anas radiallahuanhu yang diriwayatkan oleh
Bukhori dan Muslim, bahwa Nabi berkurban dengan dua ekor domba yang gemuk dan
bertanduk, disembelih dengan tangannya dengan membaca tasmiah dan takbir.

DENGAN APA BERKURBAN ?

Berkurban hanya dilakukan dengan onta, sapi dan kambing berdasarkan hadits Rasulullah e:
Siapa yang menyembelih sebelum shalat (Id), maka sesungguhnya dia menyembelih untuk
dirinya sendiri, dan siapa yang menyembelih setelah shalat dan dua khutbah, maka dia telah
menyempurnakan ibadahnya dan mendapatkan sunnah. (Muttafaq alaih)

Disunnahkan bagi yang mampu untuk menyembelih agar menyembelih sendiri hewan
korbannya dengan berkata:

(……)  اﻠﻞَّﻩُﻡَّ ﻩَﺫَﺍ ﻉَﻥْ ﻑُﻟﺎَﻥ،ﺏِﺱْﻡِ اﻠﻠﻪِ ﻭَاﻠﻠﻪُ ﺃَﻙْﺏَﺭ
“ dengan menyebut nama Allah, dan Allah maha besar, Yaa Allah ini adalah (korban) dari si
fulan ………(dengan meyebut namanya atau nama yang mewasiatkannya)”
Rasulullah saw ketika menyembe-lih seekor domba beliau mengucapkan:

 اﻠﻞَّﻩُﻡَّ ﻩَﺫَﺍ ﻉَﻥِّﻱ،ﺏِﺱْﻡِ اﻠﻠﻪِ ﻭَاﻠﻠﻪُ ﺃَﻙْﺏَﺭ
ﻭَﻉَﻥْ ﻡَﻥْ ﻝَﻡْ ﻱُﺽَﺡِّ ﻡِﻥْ ﺃُﻡَّﺕِﻱ
Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, Yaa Allah ini adalah (korban) dariku dan dari
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siapa yang tidak berkurban dari umatku
( Riwayat Abu Daud dan Turmuzi).

Adapun bagi yang tidak mampu meyembelih maka hendaknya dia melihat dan hadir saat
penyembelihan hewan kurban.

PEMBAGIAN DAGING KURBAN

Disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk makan daging korbannya dan menghadiahkan
kepada sanak saudara dan tetangga serta memberi fakir miskin sebagai sedekah. Allah ta’ala
berfirman :

Maka makanlah sebahagian daripada-nya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan
orang-orang yang sengsara lagi fakir ( Al Hajj 28)

Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada
padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta ( Al Hajj 36)

Sebagian salaf (ulama terdahulu) menyukai membagi hewan korban menjadi tiga bagian:
sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk hadiah bagi orang kaya dan sepertiga sisanya
untuk shodaqoh bagi fakir miskin. Dan tidak boleh bagi pemotong hewan dibagi daging korban
sebagai upah .

LARANGAN BAGI YANG INGIN BERKURBAN

Jika seseorang hendak berkurban dan telah masuk bulan Dzul Hijjah, maka diharamkan
baginya untuk mencabut rambut atau kukunya atau kulitnya hingga dia menyembelih binatang
korbannya, berdasarkan hadits Ummu Salamah radiallahuanha, bahwa Rasulullah e bersabda:
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Jika telah masuk hari sepuluh (bulan Dzul Hijjah) dan salah seorang diantara kalian ingin
berkurban, maka hendaklah dia tidak mencabut rambutnya dan (memotong) kukunya
( Riwayat Ahmad dan Muslim ).

Pada redaksi lain, beliau e bersabda:
Maka hendaklah dia tidak menyentuh (mencabut) rambutnya dan kulitnya sedikitpun hingga dia
berkurban

Sedangkan jika dia niat berkurban di tengah hari-hari sepuluh itu, maka dia menahan dirinya
sejak dia niat, dan tidak berdosa atas apa yang dia lakukan sebelum niat.

Dibolehkan bagi keluarga yang berkurban untuk mencabut (rambut, kuku) pada hari-hari
sepuluh tersebut

Jika seseorang yang telah niat berkurban lalu dia mencabut rambut-nya atau kukunya atau
kulitnya, maka dia harus bertaubat kepada Allah ta’ala dan tidak melakukannya kembali serta
tidak ada kafarat baginya serta tidak ada halangan baginya untuk tetap berkurban. Adapun jika
dia melakukan-nya karena lupa atau karena tidak tahu atau rambutnya rontok tanpa sengaja,
maka tidak ada dosa baginya. Begitu juga jika dia melakukannya karena ada keperluan seperti
kukunya pecah dan menyakitkannya atau rambutnya teru-rai sampai ke matanya, maka tidak
apa-apa baginya memotongnya untuk menghilangkan sesuatu yang meng-ganggunya.

HUKUM-HUKUM ‘IDUL ADHA

Akhi Muslim…….
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah mempertemu-kan kita kepada hari yang
agung ini dan memanjangkan umur kita sehingga dapat menyaksikan hari dan bulan berlalu
dan mempersembahkan kepada kita perbuatan dan ucapan yang dapat mendekatkan kita
kepada Allah.
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Hari Raya qurban, termasuk kekhususan umat ini dan termasuk tanda-tanda agama yang
tampak, juga termasuk syi’ar-syi’ar Islam, maka hendaknya kita menjaganya dan
menghormatinya.

ِﺫَﻝِﻙَ ﻭَﻡَﻥْ ﻱُﻉَﻅِّﻡْ ﺵَﻉَاﺊِﺭَ اﻠﻠﻪِ ﻑَﺇِﻥَّﻩَﺍ ﻡِﻥْ ﺕَﻕْﻭَﻯ اﻞْﻕُﻝُﻭْﺏ
Demikianlah (perintah Allah), dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka
sesunggunya itu timbul dari ketakwaan hati (Al Hajj 32)
Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas adab-adab dan hukum-hukum tentang hari raya :
1. Takbir
Disyari’atkan bertakbir sejak terbit fajar pada hari Arafah hingga waktu Ashar hari tasyrik
terakhir, yaitu pada tanggal tinggal belas Dzul Hijjah . Allah ta’ala berfirman:
Dan berzikirlah (dengan menyebut) dalam beberapa hari yang terbilang
(Al Baqarah 203)

Caranya dengan membaca:

،ُ ﻟﺎَ ﺇِﻝَﻩَ ﺇِﻟﺎَّ اﻠﻠﻪُ ﻭَاﻠﻠﻪُ ﺃَﻙْﺏَﺭ،ُ اﻠﻠﻪُ ﺃَﻙْﺏَﺭ،ُاﻠﻠﻪُ ﺃَﻙْﺏَﺭ
ُاﻠﻠﻪُ ﺃَﻙْﺏَﺭُ ﻭَﻟﻠﻪِ اﻞْﺡَﻡْﺩ
“ Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Allah
Maha Besar dan bagi-Nya segala pujian “
Disunnahkan mengeraskan suaranya bagi orang laki di masjid-masjid, pasar-pasar dan
rumah-rumah setelah melaksanakan shalat, sebagai pernyataan atas pengagungan kepada
Allah, beribadah kepada-Nya dan mensyukuri-Nya.

2 http://pharmacy....-40/ . Menyembelih binatang korban.
Hal tersebut dilakukan setelah selesai shalat Id, berdasarkan sabda Rasulullah e :
ْ ﻭَﻡَﻥْ ﻝَﻡ،ﻡَﻥْ ﺫَﺏَﺡَ ﻕَﺏْﻝَ ﺃَﻥْ ﻱُﺹَﻝِّﻱَ ﻑَﻝْﻱُﻉِﺩْ ﻡَﻙَاﻦَﻩَﺍ ﺃُﺥْﺭَﻯ
[ﻱَﺫْﺏَﺡْ ﻑَﻝْﻱَﺫْﺏَﺡْ ]رواﻪ اﻠﺒﺨارﻲ وﻤﺴﻠﻢ
Siapa yang menyembelih sebelum shalat maka hendaklah dia menggantinya dengan hewan
kurban yang lain, dan siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih
(Riwayat Bukhori dan Muslim)

Waktu menyembelih kurban ada-lah empat hari, hari raya dan tiga hari tasyrik, sebagaimana
terdapat dalam hadits shahih dari Rasulullah e beliau bersabda:
Semua hari tasyrik adalah (wak-tu) menyembelih (Lihat Silsilah Shahihah no. 2476)
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3. Mandi dan mengenakan wewangian
Hal ini bagi orang laki dan memakai pakaian yang paling bagus tanpa berlebih-lebihan, tanpa
isbal (menjulur-kan pakaiannya hingga melebihi mata kaki), tidak mencukur janggut karena hal
tersebut haram hukumnya. Sedang-kan wanita disyari’atkan baginya keluar menuju tempat
shalat Id tanpa tabarruj, tanpa memakai wewangian dan hendak-lah seorang muslimah
berhati-hati berang-kat dalam rangka ta’at kepada Allah dan shalat sedang dia melakukan
maksiat kepada-Nya dengan tabarruj, membuka aurat dan memakai wewangian di hadapan
orang laki.

4. Makan daging korban.

Rasulullahe tidak makan daging korban sebelum pulang dari shalat Id, setelah itu baru dia
memakannya.
5. Pergi ke tempat shalat Id

Berjalan kaki jika memungkin-kan dan disunnahkan shalat Id di lapangan terbuka, kecuali jika
terdapat uzur seperti hujan misalnya, maka pada saat itu sebaiknya shalat di masjid
berdasarkan perbuatan Rasulullah e.
6. Shalat bersama kaum muslimin dan mendengarkan khutbah.
Adapun yang dikuatkan oleh para ulama seperti Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwa shalat Id
hukumnya wajib berdasarkan firman Allah ta’ala :
ْﻑَﺹَﻝِّ ﻝِﺭَﺏِّﻙَ ﻭَاﻦْﺡَﺭ
perbuatan tersebut tidak gugur kecuali dengan uzur syar’i. Adapun wanita tetap diperintahkan
menghadiri shalat Id bersama kaum muslimin, bahkan sekalipun yang haid dan para budak dan
bagi mereka yang haidh di jauhkan dari tempat shalat.
7. Menempuh jalan yang berbeda.
Disunnahkan untuk berangkat ke tempat shalat Id lewat satu jalan dan pulang lewat jalan yang
lain berdasarkan perbuatan Rasulullah e.
8. Ucapan selamat
Tidak mengapa saling mengucap-kan selamat seperti :
ْﺕَﻕَﺏَّﻝَ اﻠﻠﻪُ ﻡِﻥَّﺍ ﻭَﻡِﻥْﻙُﻡ
“Semoga Allah menerima (amal) kita
dan anda sekalian”.
Akhi muslim…..
Ada beberapa hal yang patut kita hindari saat hari raya :
1. Takbir secara berbarengan : Dengan satu suara atau mengikuti bersama-sama dibelakang
seseorang yang bertakbir.
2. Lalai pada hari Id. Yaitu dengan melakukan hal-hal yang diharamkan seperti mendengarkan
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lagu-lagu, menonton film, ikhtilath antar laki dan wanita yang bukan muhrim dan
kemungkaran-kemungkaran lainnya.
3. Mencabut rambut atau memotong kuku sebelum melaksanakan penyembelihan korban,
karena ada larangan Nabi dalam masalah ini.
4. Berlebih-lebihan atas sesuatu yang tidak perlu dan berfaedah berdasar-kan firman Allah
ta’ala:
Dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang
berlebih-lebihan “ (Al A’raf 31)
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