36733 - Apa Yang Dibaca Ketika Menyembelih Hewan Kurban ?
Pertanyaan

Apakah ada do’a khusus yang saya ucapkan ketika menyembelih hewan kurban ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Disunnahkan bagi yang ingin menyembelih hewan kurban agar mengucapkan ketika
menyembelih:
 ﻫﺬا ﻋﻦ ﻓﻼن ( اﻟﻠﻬﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻓﻼن:  ) وإن ﻛﺎن ﻳﺬﺑﺢ أﺿﺤﻴﺔ ﻏﻴﺮه ﻗﺎل ﻫﺬا ﻋﻨ،  اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺬا ﻣﻨﻚ وﻟﻚ، ﻪ أﻛﺒﺮ واﻟ، ﻪﺑﺴﻢ اﻟ
 ﻧﻔﺴﻪ(وآل ﻓﻼن )وﻳﺴﻤ
“Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, Ya Allah (kurban) ini dari-Mu, dan untuk-Mu,
atas nama saya. (Dan jika menyembelih untuk orang lain: Kurban ini atas nama fulan). Ya Allah
terimalah (kurban ini) dari fulan dan keluarga fulan (disebut namanya)”.
Yang wajib adalah membaca basmalah, adapun yang lainnya adalah sunnah.
Imam Bukhori 5565 dan Muslim 1966 meriwayatkan dari Anas berkata: Rasulullah –shallallahu
‘alaihi wa sallam- berkurban dengan dua kibas yang gemuk, bertanduk, beliau menyembelihnya
sendiri, membaca basmalah dan bertakbir, dan meletakkan kaki beliau di atas sisi tubuh
sembelihannya”.
Imam Muslim 1967 meriwayatkan dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallammenyuruh (untuk mendatangkan) kibas yang bertanduk, untuk disembelih, maka beliau bersabda
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kepada ‘Aisyah:
ﻞ ﺗَﻘَﺒﻢ اﻟﻠﱠﻬﻪ اﻟﻢ ﺑِﺎﺳ ﻗَﺎل ﺛُﻢﻪﺤ ذَﺑ ﺛُﻢﻪﻌﺠﺿ ﻓَﺎﺶﺒْﺧَﺬَ اﻟاﺎ وﺧَﺬَﻫ ا ﺛُﻢﻠَﺖﺮٍ ﻓَﻔَﻌﺠﺎ ﺑِﺤﺬِﻳﻬ اﺷْﺤ ﻗَﺎلﻴﻦ( ﺛُﻢ اﻟﺴﺔَ )ﻳﻌﻨﺪْﻳ اﻟْﻤﻠُﻤﻫ
 ﺑِﻪﺤ ﺿﺪٍ ﺛُﻢﻤﺤ ﻣﺔﻣ اﻦﻣﺪٍ وﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻦ ﻣ.
“Bawakan kesini pisau itu, lalu beliau bersabda: “Tajamkan dengan batu”, maka ‘Aisyah
melakukannya, lalu beliau mengambil pisau dan kibasnya, dan langsung merebahkannya lalu
menyembelihnya, kemudian bersabda: “Dengan nama Allah, Ya Allah terimalah (kurban ini) dari
Muhammad, dan keluarganya, dan dari umat Muhammad, lalu beliau menyembelihnya”.
Tirmidzi (1521) meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah berkata: Saya termasuk yang ikut shalat id di
Mushalla bersama Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam-. Ketika beliau menyelesaikan
khutbahnya, lalu turun dari mimbar, maka didatangkan kepada beliau seekor kibas seraya beliau
menyembelihnya sendiri dan bersabda:
 ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓ ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ. ﺘﻣ اﻦ ﻣﺢﻀ ﻳ ﻟَﻢﻦﻤﻋ وّﻨﺬَا ﻋ ﻫﺮﺒﻛ اﻪاﻟ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
“Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, (kurban) ini dariku, dan dari siapapun yang belum
berkurban dari umatku”. (Dishahihkan oleh Tirmidzi dalam “Shahih Tirmidzi”)
Dalam riwayat yang lain disebutkan:
" 1152) ، (1138)  إرواء اﻟﻐﻠﻴﻞ:  اﻧﻈﺮ. " (اﻟﻠﻬﻢ إن ﻫﺬا ﻣﻨﻚ وﻟﻚ
“Ya Allah, (kurban) ini dari-Mu dan untuk-Mu”. (Baca: Irwa’ Ghalil: 1138, 1152)
“Allahumma Minka” artinya: Kurban ini adalah pemberian dan rizki yang aku terima dari-Mu. “wa
laka” artinya: hanya untuk-Mu. (Baca: Syarhul Mumti’: 7/492).
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