


KEUTAMAAN DAN SYARIAT UDHIYAH

Allah berfirman dalam surat al-Kautsar ayat 2:
ِْ ���� ���َ� وا���َ ََ �ْ َ َ

“Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan sembelihlah hewan 
udhhiyah”.

Sebagian ahli tafsir mengatakan, maksud ayat tersebut adalah 
hewan sembelihan setelah shalat Iedul Adhha”. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang 
diriwayatkan Aisyah radhiyallahu 'anha:

ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِٔ َ � َِ ِ ِ � ��م ا���� ����� ��م ا������ ِ ٕ�� ��� آد�� �� ��� ��م ا���� ا�� ا�� ا��� �� ا��اق ا� ْ ٕ ٕ ٍِ � َ َ ََ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ � �
ِ ِ ِ ِِ ٍ ْ ِ� َ َِ � َِ ْ � َ � � ْ ��م ��َ�� �� ا��� ����ن ��� ان �َ�� �� ا��رض �����ا � �ن ا� ِ�ُ��و��� وا���ِر�� وا������ وا َْ َ َََ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َُ َ ُ

ِْ ���َ� ���ًَ
“Tidaklah beramal seorang anak Adam dari amalan hari Nahr yang 
lebih dicintai Allah ta'ala kecuali menumpahkan darah (hewan 
sembelihan). Dia akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, 
rambut-rambutnya, dan  kuku-kukunya. Dan sesungguhnya 
darahnya itu telah Allah simpan di suatu tempat sebelum menetes 
ke tanah, maka perbaikilah hewan sembelihan kalian.” (HR. Tirmidzi 
dan Ibnu Majah)

ِ ِ ِ ِِ� � َ � � � � َ َ َ َِ�� ز�� �� ار�� ��ل ��ل ا���ب ر��ل ا��� ��� ا���� ���� و��� �� ر��ل ا��� �� � ْ َ ََ ْ َ ََ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ ْ َُ َ ُ ُ
ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ � َ ُ ُ ِ � َْ َ َ ِ � ُ َٕ��ه ا������ ��ل ��� ا���� ا��ا��� ����ا ��� ��� ���� �� ر��ل ا��� ��ل ��� َ���ة َ َ � َ َ� َ ََ ْ َْ َ َ َ ََ َُ ُ �

ِ ٍ ِِ ُ ِ � ٌُ َ َ َ َ���� ����ا �����ف �� ر��ل ا��� ��ل ��� َ���ة �� ا���ف ����ٌ َ َُ � � � ََ َ ََ َ ََ َ َُ
“Dari Zaid bin Arqam, ia telah berkata; para shahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bertanya, “Wahai Rasulullah, 
sembelihan apakah ini? Rasul menjawab, “Ia merupakan sunnah 
bapak kalian Ibrahim 'alaihis salam”. Para shahabat kembali 
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bertanya, “Apa yang akan kami dapatkan darinya?”. Maka beliau 
menjawab, “Di setiap rambutnya ada kebaikan”. Mereka bertanya, 
“wahai Rasulullah, bagaimana dengan wolnya?”. Beliau menjawab, 
“Di setiap rambut dari wol tersebut ada kebaikan.” (HR. Ibnu Majah)

DEFINISI

Imam an-Nawawi berkata, 

”Udhhiyah yang berarti penamaan untuk hewan yang disembelih di 
hari nahar, memiliki empat bentuk bahasa; pertama udhiyyah, 
kedua idhiyyah dengan bentuk pluralnya adhhaahi, ketiga 
dhahiyyah dengan bentuk pluralnya dhahaayaa, dan keempat 
adhhaahatun dengan bentuk pluralnya adhhi. Maka oleh karenanya 
dinamakan Yaumul Adha”. 

Yaitu sesuatu yang disembelih pada hari-hari nahr, yang 
disebabkan hari raya sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. 
Yaitu kambing yang disembelih pada waktu dhuha di hari Iedul 
Adhha sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah.

HUKUM UDHHIYAH

Para ulama telah berselisih pendapat tentang hukum udhiyah, 
apakah hukumnya wajib ataukah sunnah? Kebanyakan ulama 
seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Suwaid bin Ghoflah, Said bin 
Musayyib, Al Qomah, Al Aswad, Atho', Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu 
Mundzir, Al Ghozali berpendapat hukum udhhiyyah adalah sunnah 
muakkadah.

Mereka menyandarkan pendapat mereka kepada hadits berikut :

ِ ِ ِْ �� ِ � َ � � ِ ِ � ِْ ُِ�� ���ِ� �� ��� ا��� ��ل َ���ت �� ا���� ��� ا���� ���� و��� ا��ْ��� ������� َ ََ � َ ََ َ ْ َْ َُ َ َ ْ َ َ َْ �
ِ ِ ِ ِِ ْ� َ � � � َ َ ِ � ََ َ َ ٍ���� ��� ����� �َ�ل �� ���ِ�ه ���� ���� ����� ر��ل ا��� ��� ا���� ���� و��� َ ُُ ْ َ ََ َ ََ ُ ْ َ َُ َ �َ َ ْ َ ْ َ ََ ُ َ

ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ � � ِ ِ� � َ���ه و��ل ��� ا��� وا��� ا��� ��ا ��� و��� �� ��� �� ا��� َ � ََ َ َ ِْ � ْ ْ ُ� ُ � َ َ ْ َُ َ َ

Diriwayatkan  dari Jabir bin Abdillah, ia berkata , “Saya telah shalat  
Iedhul Adha bersama Rasulullah, dan ketika selesai khutbah, beliau 
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turun dari mimbarnya, lalu didatangkan pada beliau seekor domba 
dan beliau pun menyembelihnya dengan tangannya, seraya 
berkata, “Bismillah, Allahu Akbar, ini dariku dan dari orang yang 
belum berudhhiyah dari umatku.” (HR. at-Turmudzi)

ِ ِ ِ ِْ� َ � َِ ِ � �ن ر��ل ا��� ��� ا��� ���� و��� َ��َن اذا ��� � ٕو�� ��� �� ا����� �� ا�� را�� ا ِ َِ َُ َ َ َُ َ ْ ٍ ْ ْ َْ َ َ َُ َ ْ ْ َََ ُ ْ
ِ ِْ ََ � � ِا��������� ������ ا���َ�� ا����� ْ ِ ِ ِ ََ ََ ْْ ْ ْ ْ ْ َْ ََ

 “Dan dari Ali bin al-Husain dari Rafi': “Sesungguhnya Rasulullah 
apabila datang hari Udhhiyah, beliau membeli dua ekor domba 
yang gemuk, bertanduk dan warnanya putih campur hitam” 
(HR.Ahmad)

Sebagian ulama lain seperti Rabi'ah, Malik, ats-Tsauri, al-Auza'i, al-
Laits, dan Abu Hanifah berpendapat hukum udhhiyyah adalah 
wajib, berdasar firman Allah surat al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi:

 
ِْ �   ��� ���َ� وا���َ ََ �ْ َ َ

 “Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu, dan berudhiyahlah.” (QS. 
al-Kautsar: 2)

Kebanyakan ahli tafsir memaknai ayat tersebut yaitu perintah 
berudhhiyah (menyembelih hewan) setelah shalat Ied, sedangkan 
kata perintah menunjukkan hukum wajib.
Dalam sebuah hadits disebutkan:

ِ َِ َ � َ � � � َِ ٌ َ � �ن ر��ل ا��� ��� ا���� ���� و��� ��ل �� َ��َن �� ��� و�� ��� ��� � َ�� ا�� ����َة ا َ َ ََ ُ َ� ْ ُ ْ َ ْ َُْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ُ
ْ�َ����� ������ َ ُ � َ ََ

“Dari Abu Hurairah a, sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Barang 
siapa yang memiliki kemampuan untuk berudhhiyah, kemudian ia 
tidak berudhhiyah, maka sekali-kali jangan mendekati tempat 
shalatku.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Dari perbedaan tersebut, Abdul Aziz al-Muhammad as-Sulaiman 
lebih membenarkan pendapat kebanyakan para ulama. Ia berkata: 
“Yang rajih menurut saya adalah pendapat kebanyakan para ulama, 
bahwa berudhiyah hukumnya adalah sunnah mu'akkadah atas 
orang yang mampu untuk berudhiyah dari kaum muslimin, baik 
yang mukim (tinggal) maupun musafir, kecuali jamaah haji yang ada 
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di Mina.” 

Imam Malik berkata: “Bahwa mereka (jamaah haji) tidak wajib 
berudhhiyah”. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu 
Taimiyyah dan yang lainnya.

Kecuali dia telah bernadzar atau telah berjanji dengan berkata 
bahwa kambingnya itu akan dijadikan sebagai sembelihan di hari 
Iedul Adha, maka menjadi wajib baginya. Tapi bila hanya berniat 
saja setelah dia beli kambing, maka tidak wajib.

HIKMAH UDHIYAH 
 

Diantara hikmah disyari'atkannya udhhiyah adalah:
Pertama, Untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.
Firman Allah ta'ala berfirman:

ِِ ِْ ِ َِ ِ �ن ����� و�ُ��� و����ي و����� ِ��� رب ا������� ُ َ�� ا ٕ ْْ َََ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ� َ ُْ ْ ْ
“Katankalah! Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan 
matiku, hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam.” (QS. al-An'am: 
162)

Kedua, menghidupkan sunnah Nabi Ibrohim ‘alaihis salam, yaitu 
ketika Allah mewahyukan kepada beliau untuk menyembelih 
anaknya yang bernama Isma'il, kemudian ditebus Allah dengan 
seekor domba. Allah berfirman:

ِ ِ ِ ٍو�َ����ه ���� ����َ َ ٍَ ْ ُ ْ َ
“Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.” 
(QS. ash-Shaffat: 107)

Ketiga, Mencukupi nafkah pada hari Ied dan menyebarkan rahmat 
kepada orang-orang fakir dan miskin.

Keempat, sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang 
diberikan-Nya, yang berupa binatang ternak kepada kita. Allah 
berfirman:

ِ ِِ ْْ ِ َْ ُ ُ َ ُ َ َ ُ� ُْ َ َ َ � َ����ا ���� وا����ا ا����� وا����� ���� ����َ��� ��� ����� ����وَن. �� ���ل ا��� َ � َْ َ َ ََ ْ ْ َْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َُ �َ
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ِ ِ ُِ ُ َ َ ُْ ������� و��د��ُؤ�� و��� ����� ا����ى ����ٓ َ َْ ُ َُ َ َ َ َ َ ُ
“Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela 
dengan apa yang ada padanya (yang tidak minta-minta) dan orang 
yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu 
kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging 
unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan 
Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya.” 
(QS.al-Hajj: 36-37)

RUKUN-RUKUN UDHIYAH

Al-Ghazali berkata: rukun udhhiyah ada empat, yaitu:

Pertama, hewan udhhiyah, yaitu binatang ternak saja. Selainnya 
tidak boleh, dan tidak sah berudhhiyah dengan domba kecuali 
sudah berumur dua tahun, dan kambing kecuali sudah berumur tiga 
tahun. Begitu juga onta dan sapi kecuali sudah berumur 6 Tahun. 
Dan dibolehkan berudhiyah dengan jantan maupun betina.

Kedua, waktu berudhiyah yaitu Iedul Adha dan hari-hari Tasyri'.

Ketiga, orang yang menyembelih, yaitu yang halal sembelihannya, 
maka ia sah untuk menyembelih.

Keempat, cara menyembelih, yaitu menyembelih binatang udhiyah 
dengan sekali sembelihan dengan memotong kerongkongan dan 
tenggorokan secara sempurna menggunakan alat untuk 
menyembelih.

JENIS HEWAN UDHIYAH

Imam an-Nawawi menyebutkan perkataan Imam Abu Ishaq asy-
Syarozi, “Tidak sah udhhiyah itu, kecuali dari binatang ternak, yaitu 
onta, sapi dan kambing.” Berdasarkan firman Allah Ta'alla:

ِ ِ ِ ِْ� ْ ِ َ ِ����ُ�وا ا�� ا��� ��� ��رز��� �� ����� ا�����مَْ َ َْ ْ ََ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ
“Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak 
yang telah dirizkikan Allah kepada mereka.” (QS. Al-Hajj: 34)
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Imam An Nawawi juga berkata, “Sebagian ulama' menyebutkan 
bahwa adanya ijma' tentang tidak sahnya hewan udhhiyah, kecuali 
dari onta, sapi dan kambing.” 

Jadi hewan yang dijadikan udhhiyah adalah unta yang termasuk 
didalamnya al-Bakhathi (unta yang besar perutnya), sapi yang 
termasuk didalamnya kerbau, dan kambing yang termasuk 
didalamnya domba dan kambing kacang. 

DUA SYARAT 

Pertama, umur hewan udhiyah.
Disunnahkan menyembelih kambing domba yang telah berumur 
satu tahun atau lebih (jadza'), dan onta yang berumur empat tahun 
dan masuk tahun kelima, sedangkan untuk sapi atau kambing, yang 
telah berumur dua tahun atau lebih.
Rasulullah n bersabda:

ِ ِ ِ� � ْ َ � َ � � � ِْ � ِ ً ِ َ ٕ�� ���ٍ� ��ل ��ل ر��ل ا��� ��� ا���� ���� و��� �� �����ا ا�� ���� ا�� ان ���� َ ٕ َ� َ ُ َ َ َْ ُ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َْ ُ َ ُ
ْ ِ ِ ِِ ِِْ � ْ ْٔ َ ًُ َ َ ُ ْ �وا����� �� ا�����م �� ا������    ����� ������ا ���� �� ا���نُ َِ َ َ �َ ُ َْ َ ْ َ َ ُ َ� َ

“Janganlah kalian menyembelih hewan udhhiyah yang telah tua 
(lanjut usia) kecuali jika menyusahkan kalian (untuk mendapatkan 
hewan yang masih muda), maka sembelihlah domba yang berumur 
satu tahun dan binatang ternak yang telah berumur dua tahun.” 
(HR. Muslim)

Kedua, kesehatan hewan udhhiyah
Hewan udhhiyah harus bebas dari kecacatan, maka tidak sah 
hewan udhhiyah yang buta, pincang, patah tanduknya atau 
terpotong telinga dan ekornya (dari aslinya), dan tidak boleh hewan 
yang dalam keadaan sakit dan hewan yang sangat kurus.
Rasulullah bersabda:

ِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ َُ ُار�� �� ���َن ا���راء ا���� ��ر�� وا��ِ���� ا���� ����� وا�����ء ا���� ����� وا�����ُة � َ َْ َ َْ ُ َ ْ َُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ� � �َ َ َ َ َُ ُ
ِ َِ ْا��� �� ���� � ُ

“Empat hal yang menyebabkan hewan udhhiyah tidak boleh 
disembelih yaitu hewan yang jelas butanya, hewan yang jelas 
sakitnya, hewan yang jelas pincangnya dan hewan yang sangat 
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kurus.” (HR. Ibnu Majah)

JUMLAH HEWAN 
 

Selama ini berkembang pemahaman bahwa seekor sapi cukup 
untuk tujuh orang dan satu kambing hanya cukup untuk satu orang. 
Namun riwayat yang shahih dari Rasulullah menerangkan 
keringanan bagi yang akan menyembelih hewan udhiyah untuk 
seluruh anggota keluarganya untuk menyembelih sesuai kadar 
kemampuannya, meskipun hanya satu ekor kambing.

Umarah bin Abdillah berkata:
“Aku mendengar Atha' bin Yassar bertanya kepada shahabat Abu 
Ayyub al-Anshary, “Bagaimana hewan-hewan udhhiyah pada masa 
Rasulullah n? Ia menjawab, “Jika berudhhiyah dengan kambing 
untuk dirinya dan seluruh keluarganya, maka mereka memakannya, 
dan membagikannya kepada orang lain, sebagaimana yang engkau 
lihat.” (HR. at-Turmudzi, Ibnu Majah, Malik)

Maka dimasa yang sulit dan melonjaknya angka kemiskinan pada 
saat ini, petunjuk Rasulullah diatas sangat memberi keluasan 
kepada umat beliau untuk ikut beramal sesuai dengan 
kemampuannya.

Syaikh Faishal bin Abdul'aziz Ali Mubarak berkata, “Ini 
menunjukkan bahwa seekor kambing itu cukup untuk satu keluarga, 
sementara ada yang berpendapat hanya cukup untuk seorang saja. 
Dan yang benar yaitu cukup untuk satu keluarga, kendatipun 
keluarga tersebut berjumlah seratus orang atau lebih, sebagaimana 
yang ditegaskan oleh sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam”.

WAKTU MENYEMBELIH

Para ulama berselisih pendapat tentang waktu penyembelihan, 
haruskah setelah selesai shalat 'Ied ataukah dibolehkan ketika 
matahari telah terbit? Rasulullah bersabda:

ِ ِْْ َ َ َ�� َ��َن ذ�� ��� ا����ة �����َ � َ َ ْْ َ َُ
“Barang siapa menyembelih (udhiyah) sebelum shalat ('Iedul Adha) 
maka hendaklah ia mengulangi” (HR. Bukhari dan Muslim)
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Rasulullah juga bersabda:

َ ْ ��ُ� ا��م ا���ِ��ِ� ذ��� ِ �ٌ ْ ْ �
“Semua hari tasyriq itu adalah hari menyembelih (udhhiyah)” (HR. 
Ahmad)

Para ulama berbeda pendapat tentang hasil kesimpulan hukum dari 
dua dalil di atas:

Imam Malik berkata, “Tidak boleh menyembelih udhhiyah sebelum 
shalat, khutbah dan penyembelihan imam.”

Imam Ahmad berkata, “Tidak boleh menyembelih sebelum 
shalatnya imam, sekalipun imam belum menyembelih.”

Ibnul Mundzir berkata, “Para ulama sudah ijma' bahwa tidak boleh 
menyembelih udhhiyah sebelum terbit fajar. Adapun jika di situ tidak 
ada imam, maka menurut zhahir hadits diukur dengan shalatnya 
setiap orang yang hendak udhhiyah itu.”

Rabi'ah berkata, “Tentang kelompok yang tidak ada imam, jika 
mereka itu menyembelih sebelum terbit matahari maka tidak sah, 
tetapi jika mereka menyembelih setelah terbit matahari maka 
dipandang sah.”

Bila mengikuti pendapat Syaikh Faishal bin Abdul' aziz, beliau lebih 
membenarkan pendapat Imam Malik, kemudian beliau berkata, 
“Dari hadits diatas menunjukkan bahwa hari-hari tasyriq (11, 12 dan 
13 Dzulhijjah) itu seluruhnya adalah hari-hari penyembelihan. 

Inilah pendapat yang lebih kuat berdasar hadits-hadits diatas”. 
Walaupun secara umum, ulama telah bersepakat bahwa 
menyembelih hewan udhiyah tidak boleh sebelum terbit fajar. Dan 
kemudian waktu akan berakhir sampai tenggelamnya matahari 
pada hari tasyriq yang terakhir (13 Dzulhijjah ).

ADAB MENYEMBELIH DAN SUNNAH-SUNNAHNYA 

1. Penyembelihan hanya dipersembahkan untuk Allah Ta`ala bukan 
untuk selainya. 
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2. Penuh kasih sayang terhadap binatang. Dari Qurrah bin Iyyas al-
Muzani, bahwasanya seseorang  bertanya: “Wahai Rasulullah 
sesungguhnya aku sangat menyayangi kambing untuk 
menyembelihnya.” Maka Rasulullah bersabda, “Jika engkau 
menyayanginya niscaya Allah menyayangimu.” (HR. al-Hakim)

3. Disunnahkan menyembelih di tempat shalat (lapangan), 
berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah 
menyembelih di tempat beliau shalat 'Iedul Adha.

4. Menajamkan pisau.

5. Menyembunyikan pisau dari pandangan binatang.
6. Membawa binatang udhhiyah ke tempat penyembelihan dengan 
cara yang baik.

7. Menjauhkan binatang yang belum disembelih dari hewan yang 
sudah mati.

8. Tidak mencukur atau memotong rambut dan kuku sebelum 
disembelih.

9. Disunnahkan bagi yang bisa menyembelih agar menyembelih 
sendiri hewan kurbannya.

10. Mengucapkan basmalah dan takbir (HR Muslim, Abu Daud, 
Ahmad), dan membaca doa:

ِ ِ َِ� � ْ َ��� ا��� و ا��� ا���، ا���� ��َ� و�َ� ا���� �َ��� ����ِ ْ� ْ ُِ� ُ َ � ُ َ ْ� ُ َْ
“Dengan nama Allah, (aku menyembelih), Allah Mahabesar, ya 
Allah! (Ternak ini) dari-Mu (nikmat yang engkau berikan) dan kami 
sembelih untuk-Mu, ya Allah terimalah udhhiyahku ini .”

11. Hewan kurban dihadapkan kiblat (sesuai hadits yang 
diriwayatkan Imam Baihaqi).

12. Membaringkan sembelihan. Dalilnya adalah dari Aisyah 
bahwasanya Rasulullah n memerintakan mengambil seekor domba, 
lalu beliau mengambil domba tersebut dan membaringkanya 
kemudian menyembelihnya. (HR Muslim)
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13. Letak bagian yang disembelih. Dari Ibnu Abbas berkata, 
“Penyembelihan di kerongkongan dan bagian bawah leher. Allabah 
adalah lekuk yang ada dibagian atas dada dan padanyalah 
disembelih unta.” (HR. Abdurazzaq).

14. Meletakan kaki diatas bagian dekat dengan leher. Dari Anas bin 
Malik berkata, “Rasulullah menyembelih udhiyah dua ekor domba 
yang gemuk dan bertanduk, beliau menyembelih keduanya dengan 
mengucapkan bismillah dan Allahu akbar, dan meletakan kakinya di 
atas shafah keduanya, dan shafah adalah bagian dekat leher.” (HR. 
Bukhari)

PEMBAGIAN DAGING
  

Menurut Imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, dalam pembagian daging 
udhiyah dibagi menjadi tiga bagian; sepertiga untuk dimakan 
keluarga yang menyembelih, sepertiga untuk disedekahkan, dan 
sepertiga untuk dihadiahkan, walaupun diperbolehkan bagi 
keluarga penyembelih mengambil lebih dari sepertiga, tapi boleh 
juga disedekahkan seluruhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah:

ِ ِ ْ ُ َ ُ� ُ ْ�" ����ا ���َ�ا ��� وا����ا واد��واَ ْ ْ َْ ُ َ َ َُ
“Makanlah apa yang nampak bagi kamu, berikanlah dan 
simpanlah.” (HR. Ahmad, Muslim dan Turmudzi)

Ada juga yang berpendapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
dimakan setengahnya dan disedekahkan setengahnya. 
Sebagaimana firman Allah ta'ala:

ِِ ِ ِ ْْ ْ ُُ َٓ ُْ����ا ���� وا����ا ا����� ا�َ����� َ ََ ََ
“Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) 
berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir”. 
)QS. al-Hajj: 29)

Dibolehkan menyimpan daging udhiyah lebih dari tiga hari, menurut 
kebanyakan para ulama. Tapi menurut Ali dan Ibnu Umar tidak 
diperbolehkan menyimpannya sampai lebih dari tiga hari, karena 
Rasulullah telah melarangnya.
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ِ ِ ِ ٍ ِ ِِِ ُِ ْ�� ��� ���� ��� ����� ��َ� َ����� و��� �� ���� ��� َ��ء َ َ َ ْ َُْ ْ ْ � َْْ َ َ َ َ � ُ ٌَ ْ َ
“Barang siapa diantara kamu berudhhiyah, maka janganlah tersisa 
sedikit pun dari daging udhhiyah di rumahnya pada pagi hari 
setelah hari ketiga”. (HR. Bukhari)
 
Adapun dalil yang dijadikan sandaran pembolehannya adalah 
sabda Rasulullah:

ِ َِِ َ ِ � ٍ �ُ َ ُ ُُ َ َ ُ َ�ُ�� �َ����� �� ���م ا������ ��َق َ���ث ����� ذو ا���ل ��� �� �� ��ل �� ����ا َ ِ َْ � ََ َ ُ ُُ ْ ْ ْ ْ ْ َُْ َ ْ ََ �
ِ ِ ْ ُ ��� �َ�ا ��� وا����ا واد��وا �َ َْ ُ َ َ َُ

“Aku pernah melarang kalian makan daging udhhiyah setelah tiga 
hari, supaya orang yang mampu, bisa menyantuni orang yang tidak 
mampu. Maka makanlah apa yang kalian lihat, bagikanlah dan 
simpanlah.” (HR. Turmudzi)

Imam Ahmad berkata, “Sanad hadits ini shahih. Adapun shahabat 
Ali dan Ibnu Umar belum mengetahui rukhsah dari Rasulullah 
tersebut, padahal sebelumnya keduanya telah mendengar larangan 
dari Rasulullah, maka tidak heran bila mereka berpendapat 
demikian”.

HUKUM JUAL KULIT UDHHIYAH & MEMBERI UPAH 
BAGI TUKANG SEMBELIH

Haram hukumnya memberikan daging sembelihan kepada tukang 
sembelihan sebagai upah baginya, sebagaimana pendapat Imam 
Malik, Imam Syafi'i dan ahlu ra'yu, sebagaimana sabda Rasulullah:

ِ ِ ِ ِِ ِ َ� َ � ِْ � � َ ٍ ُِ�� ��� �� ا�� ���� ر�� ا��� ��� ��ل : ا���� ر��ل ا��� ��� ا��� ���� و��� ان � َ َْ َ َ َُ َ ْ ُ ُ ْ َْ ََ َ ْ َََ ُ ْ َْ
ِْ ٍِ ِْ َ َ َْ � ٔ ُ � ْ � َ ُ ََا��م ��� �َ��َ� وان ا��� ���د�� و������، واَن �� ا��� ا���ِزر ���� َ����، و��ل:" �َ�� � ْ ْْ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ ُْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ

ِ ِ ِ ِ ِ  ."�َ���� �� ����ُ�ْ ْ ْْ
Dari Ali Bin Abi Thalib a berkata, “Aku diperintahkan oleh Rasulullah 
n supaya mengurus untanya, serta kulit dan kelasanya (punuk), dan 
kiranya aku tidak akan memberikan sedikitpun dari binatang 
udhhiyah tersebut kepada tukang sembelih, dan dia katakan, “Kami 
akan memberi dia dari bagian kami sendiri”. (HR. Bukhari dan 
Muslim) 
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ِ ٍ ِ� َ � ِ َِ َ � � َ � �ن ا���� ��� ا��� ���� و��� ��م، �َ��ل:" � �ن ���دَة �� ا�����َن اْ���ه ا َو�� ا�� ���� ا � �َ َ َ َ َ َُ ُ ْ ْ َْ َ ْ َ َ ْ ََ ََ َ ْ�
ِْ ِ ِ ِ � ْ ُ � ُ� ُ ُ ٔ� ِ � َ ْ � � ٕا��� �ُ�� ا����� ان �� ���ُ��ا ���م ا������ ��َق َ���َ�� ا��م، ������، وا��� ا��� ِ َ َ ُ ْ َٕ َ ُُ ْ ْ ْ ْ َُْ َ � ْ ََ َْ ْ

ِ ِِ � ْ ُ ُ َ ُ ُ َُ ُ ْ ِ ُ ����ا وا������ا َ َ���، ����ا ِ��� ���ْ���، و�� �����ا ���م ا���ي وا������، و�ُ��ا، و�� َََ َ ُْ ْ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َْ
ِ ِ ِِ ُْ ُ َ ِ� ُ ُ � ْ ِ ِ ٕ����د��، و�� �����ا��، وان ا����� �� ������ َ����، ����ا ا��� �ْ���".ُ ًَُ ُ َ َْ ْ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ُ ْ َ

Dan dari Abi Sa'id, sesungguhnya Qatadah bin Nu'man 
memberitahu kepadanya, bahwa Nabi berdiri lalu bersabda, “Aku 
pernah memerintahkan kalian agar tidak makan daging udhiyah 
sesudah tiga hari untuk memberi kelonggaran kepada kamu, tetapi 
sekarang aku halalkan bagi kalian, karena itu makanlah 
daripadanya sesukamu. Dan janganlah kamu jual daging hadya dan 
daging udhiyah, makanlah, sedekahkanlah dan pergunakanlah 
kulitnya tetapi jangan kamu jual dia, sekalipun  sebagian dari 
dagingnya itu kamu berikan, maka makanlah sesukamu”. (HR. 
Ahmad )

Al-Qurthubi berkata, “Hadits ini menunjukkan, bahwa kulit binatang 
udhiyah atau hadya dan punuknya tidak boleh dijual, karena kata 
julud (kulit) dan Ajillah (punuk) itu ma'thuf (dihubungkan) dengan 
lahm (daging) jadi hukumnya sama. Para ulama' sepakat, daging 
udhhiyah itu tidak boleh dijual. Maka begitu pula kulitnya dan 
punuknya.

Adapun  bila diberikan kepada tukang sembelih karena 
kefakirannya, atau sebagai hadiah maka tidak mengapa, karena dia 
juga berhak untuk mengambilnya sebagaimana orang lain. Bahkan, 
dia lebih pantas untuk menerimanya, karena dia telah mengurusnya 
dan telah mengorbankan dirinya untuk hal itu.
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ِْ ���� ���� وا���ََ ََ �ْ َ َ
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