Satu kambing untuk satu orang,
satu sapi/unta untuk tujuh orang dalam berkurban
Kempat madzhab sepakat bahwa satu ekor unta hanya
untuk tujuh orang dalam berudh-hiyah. Keempat madzhab juga
sepakat bahwa satu ekor sapi hanya untuk tujuh orang dalam
berudh-hiyah. Keempat madzhab juga sepakat bahwa satu ekor
kambing hanya untuk satu orang dalam berudh-hiyah.
[lihat Fikih Islam Wa Adillatuh karya Asy Syaikh Wahbah Az
Zuhaili juz 3 hal 616-617]

Dalilnya adalah beberapa hadits shahih berikut ini:
- َﻢ%ﻪُ ﻋَـﻠَﻴْﻪِ وَﺳَـﻠ%ﻰ اﻟـﻠ% ﺻَـﻠ- 4ﺒِﻲ% ﻧَﺤَـﺮْﻧَـﺎ ﺑِـﺎﻟْﺤُـﺪَﻳْـﺒِﻴَﺔِ ﻣَـﻊَ اﻟـﻨ:َ ﻗَـﺎل،ٌرَوَى ﺟَـﺎﺑِـﺮ
َﻊُ ﻣَـﻊ%ﺎ ﻧَـﺘَﻤَﺘ% ﻛُـﻨ: وَﻗَـﺎلَ أَﻳْـﻀًﺎ.ٍ وَاﻟْـﺒَﻘَﺮَة ﻋَـﻦْ ﺳَـﺒْﻌَﺔ،ٍاﻟْـﺒَﺪَﻧَـﺔَ ﻋَـﻦْ ﺳَـﺒْﻌَﺔ

،ٍ ﻓَـﻨَﺬْﺑَـﺢُ اﻟْـﺒَﻘَﺮَةَ ﻋَـﻦْ ﺳَـﺒْﻌَﺔ- َﻢ%ﻪُ ﻋَـﻠَﻴْﻪِ وَﺳَـﻠ%ﻰ اﻟـﻠ% ﺻَـﻠ- ِﻪ%رَﺳُـﻮلِ اﻟـﻠ
.ٌ رَوَاهُ ﻣُﺴْﻠِﻢ.ﻧَﺸْﺘَﺮِكُ ﻓِﻴﻬَﺎ

Hal ini dinyatakan dalam kitab-kitab Asy Syafi’iyah, Al
Hanabilah, Al Hanafiyah dan Al Maalikiyah. Bahkan Ibnu
Qudamah Al Hanbali menyatakan dalam kitab Mughni juz 9 hal
437. Hal ini dinyatakan oleh banyak sahabat diantaranya
adalah: Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Aisyah
Radhiyallah ‘Anhum. Dan juga dinyatakan oleh para ulama besar
diantaranya adalah: ‘Atha, Too uus, Salim, Al Hasan, ‘Amr bin
Diinaar, Al Awzaa’i, Ats Tsauri, Asy Syafi’i, Abu Tsaur dan
Ashab Ar Ra’yi.

Kemudian dalam madzhab Ahmad bin Hanbal dan madzhab
Malik ada pengecualian yang melonggarkan. Yaitu satu ekor

untuk satu keluarga berapapun jumlah mereka. Namun
kelonggaran ini dalam kedua madzhab tersebut hanya berlaku
khusus untuk keluarga [lihat Fiqih Islam Wa Adillatuh karya Asy
Syaikh Wahbah Az Zuhaili juz 3 hal 616-617. Demikian juga
dalam kitab Mughni karya Ibnu Qudama dari madzhab Al
Hambali juz 9 hal 437].

Madzhab Malik menegaskan tiga syarat yang harus
dipenuhi untuk mendapatkan kelonggaran ini: 1- keluarga dekat,
2- yang wajib dinafkahi, 3- tinggal dalam satu atap rumah.
Pengecualian berupa kelonggaran tersebut yang dikhususkan
untuk keluarga berdasarkan suatu hadits berikut:

وَرَوَى اﺑْـﻦُ ﻣَـﺎﺟَـﻪْ ،ﻋَـﻦْ أَﺑِـﻲ أَﻳbـﻮبَ ،ﻗَـﺎلَ« :ﻛَـﺎنَ اﻟـﺮ%ﺟُـﻞُ ﻓِـﻲ ﻋَﻬْـﺪِ اﻟـﻨ%ﺒِﻲ4
 ﺻَـﻠ%ﻰ اﻟـﻠ%ﻪُ ﻋَـﻠَﻴْﻪِ وَﺳَـﻠ%ﻢَ  -ﻳُـﻀَﺤ4ﻲ ﺑِـﺎﻟـﺸ%ﺎةِ ﻋَـﻨْﻪُ وَﻋَـﻦْ أَﻫْـﻞِ ﺑَـﻴْﺘِﻪِ،ﻓَﻴَﺄْﻛُﻠُﻮنَ ،وَﻳُﻄْﻌِﻤُﻮنَ اﻟﻨ%ﺎسَ»  .ﺣَﺪِﻳﺚٌ ﺣَﺴَﻦٌ ﺻَﺤِﻴﺢٌ.

رَوَى ﻣُﺴْـﻠِﻢٌ ،ﺑِـﺈِﺳْـﻨَﺎدِهِ ﻋَـﻦْ ﻋَـﺎﺋِـﺸَﺔَ « ،أَن %اﻟـﻨ%ﺒِﻲ - %ﺻَـﻠ%ﻰ اﻟـﻠ%ﻪُ ﻋَـﻠَﻴْﻪِ
وَﺳَـﻠ%ﻢَ  -أُﺗِـﻲَ ﺑِـﻜَﺒْﺶٍ ﻟِـﻴُﻀَﺤ4ﻲَ ﺑِـﻪِ ،ﻓَـﺄَﺿْـﺠَﻌَﻪُ ،ﺛُـﻢ %ذَﺑَـﺤَﻪُ ،ﺛُـﻢ %ﻗَـﺎلَ :ﺑِـﺴْﻢِ
اﻟـﻠ%ﻪِ ،اﻟـﻠ%ﻬُﻢ %ﺗَـﻘَﺒ%ﻞْ ﻣِـﻦْ ﻣُﺤَـﻤ%ﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَـﻤ%ﺪٍ»  .وَﻋَـﻦْ ﺟَـﺎﺑِـﺮٍ ،ﻗَـﺎلَ «ذَﺑَـﺢَ
رَﺳُـﻮلُ اﻟـﻠ%ﻪِ  -ﺻَـﻠ%ﻰ اﻟـﻠ%ﻪُ ﻋَـﻠَﻴْﻪِ وَﺳَـﻠ%ﻢَ  -ﻳَـﻮْمَ اﻟـﺬ%ﺑْـﺢِ ﻛَﺒْﺸَـﻴْﻦِ أَﻣْـﻠَﺤَﻴْﻦِ
أَﻗْـﺮَﻧَـﻴْﻦِ ،ﻓَـﻠَﻤ%ﺎ وَﺟ%ـﻬَﻬُﻤَﺎ ﻗَـﺎلَ :وَﺟ%ﻬْـﺖ وَﺟْﻬِـﻲ ﻟِـﻠ%ﺬِي ﻓَـﻄَﺮَ اﻟـﺴ%ﻤَﻮَاتِ
َاﻷَرْضَ ،ﻋَـﻠَﻰ ﻣِـﻠ%ﺔِ ،إﺑْـﺮَاﻫِـﻴﻢَ ﺣَـﻨِﻴﻔًﺎ ،ﻣُﺴْـﻠِﻤًﺎ ،وَﻣَـﺎ أَﻧَـﺎ ﻣِـﻦْ اﻟْﻤُﺸْـﺮِﻛِـﻴﻦَ،
و ْ
إن %ﺻَ َـﻼﺗِـﻲ وَﻧُـﺴُﻜِﻲ وَﻣَـﺤْﻴَﺎيَ وَﻣَـﻤَﺎﺗِـﻲ ﻟِـﻠ%ﻪِ رَب 4اﻟْـﻌَﺎﻟَـﻤِﻴﻦََ ،ﻻ ﺷَـﺮِﻳـﻚَ ﻟَـﻪُ
وَﺑِـﺬَﻟِـﻚَ أُﻣِـﺮْت وَأَﻧَـﺎ ﻣِـﻦْ اﻟْﻤُﺴْـﻠِﻤِﻴﻦَ ،اﻟـﻠ%ﻬُﻢ %ﻣِـﻨْﻚ وَﻟَـﻚ ،ﻋَـﻦْ ﻣُﺤَـﻤ%ﺪٍ وَأُﻣ%ـﺘِﻪِ،
ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠ%ﻪِ ،وَاَﻟﻠ%ﻪُ أَﻛْﺒَﺮُ .ﺛُﻢ %ذَﺑَﺢَ»  .رَوَاهُ أَﺑُﻮ دَاوُد.

Adapun ulama Asy Syafiiyah memandang hadits Nabi
menyembelih untuk keluarganya dan menyembelih untuk umatnya
sebagai bentuk khusushiyyah beliau. Adapun tentang hadits para
sahabat menyembelih untuk keluarga mereka, para fuqoha Asy
Syafiiyah mengatakan bahwa yang dimaksud dari hadits tersebut
adalah udh-hiyah sebagai sunnah kifayah dimana setiap rumah
diminta untuk ada kurban yang dikurbankan dan jika sudah ada
kurban yang dikurbankan maka tuntutan kesunnahnnya gugur
atas penghuni rumah tersebut namun pahala udh-hiyah hanya
untuk yang berkurban atas namanya, kambing atas satu orang
dan sapi atau unta untuk tujuh orang.

Ini adalah hukum dari keempat madzhab yang kesemuanya
memiliki dalil-dalil yang kuat. Sehingga setiap pihak yang
bersebrangan tidak boleh menentang pihak yang berlawanan.

Kemudian hendaknya seorang dai memiliki sikap apik,
cerdas dan bijaksana dalam membimbing umat ke jalan Allah.
Seorang dai harus menyadari bahwa dirinya adalah dai yang
mengajak manusia ke jalan Allah. Dia harus menyadari bahwa
fatwa adalah tugas orang-orang yang memang ditunjuk serta
memenuhi syarat yang sangat ketat. Tugas mufti menyatakan
fatwa dan tugas dai mengajak umat kejalan Allah untuk
menjalankan dengan sebaik-baiknya fatwa yang telah
dinyatakan oleh mufti. Seorang dai hendaknya berpegang teguh
dengan apa yang dipesankan oleh sayyidina Ali dan Ibnu
Mas’ud, sebuah pesan yang mereka terima dari Rasulullah SAW
yang berbunyi:

ُﻪُ وَرَﺳُﻮﻟُﻪ%بَ اﻟﻠ%ﻮنَ أَنْ ﻳُﻜَﺬbﺎسَ ﺑِﻤَﺎ ﻳَﻌْﺮِﻓُﻮنَ أَﺗُﺤِﺒ%ﺛُﻮا اﻟﻨ4 ﺣَﺪ€ﻗﺎل ﻋَﻠِﻲ
رواه اﻟﺒﺨﺎري
Berkata Ali bin Abi Thalib: “Berbicaralah kalian kepada
manusian sekalian dengan perkara-perkara yang dapat mereka
fahami, apakah kaliau mau Allah dan Rasul-Nya didustai (karena
dampak ketidakfahaman)”.

 ﻣﺎ أﻧﺖ ﻣﺤﺪﺛﺎ ﻗﻮﻣﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻻ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ إﻻ ﻛﺎن: "اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
.ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻓﺘﻨﺔ " رواه ﻣﺴﻠﻢ

Berkata Ibnu Mas’ud: “Sesungguhnya engkau tidak berbicara
kepada sekelompok manusia tentang perkara yang akal mereka
tidak sampai kepadanya melainkan akan berdampak fitnah
(pertikaian) bagi sebagian mereka”.

Oleh karena itu, seorang dai yang tinggal di negeri
mayoritas bermadzhab Syafi’i hendaknya menyampaikan fatwa,
hukum yang berlandaskan madzhab Syafi’i. Demikian sebaliknya,
seorang dai yang tinggal di negeri mayoritas bermadzhab
Hanbali hendaknya menyampaikan fatwa, hukum yang
berlandaskan madzhab Hanbali. Demikian seorang dai yang
tinggal di negeri mayoritas bermadzhab Maliki hendaknya
menyampaikan fatwa, hukum yang berlandaskan madzhab
Maliki.

Wallahu A’lam,
Asy Syarif Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan
Ahad, 5 Dzul Hijjah 1438 H / 27 Agustus 2017

