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Pertanyaan:
ﻫـﻞ اﻟﺴﻨﺔ اﻹﻛـﺜﺎرﻣـﻦ اﻷﺿﺎﺣـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻮاﺣـﺪ؟
Apakah termasuk sunnah, memperbanyak hewan kurban dalam satu rumah?
Jawaban:
 ﺗﺠﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻨﻪ: ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس اﻵن،اﻟﺴﻨﺔ أن ﻻ ﻳُﻐﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻷﺿﺎﺣﻲ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻌﺪد؛ ﻷن ﻫﺬا ﻣﻦ اﻹﺳﺮاف
 واﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ،وﻋﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﺄﺿﺤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
Sunnahnnya hendaknya tidak berlebih-lebihan dalam hewan kurban dengan memperbanyak
jumlahnya, karena ini termasuk perbuatan berlebihan. Karena sebagian manusia sekarang:
engkau dapati dia menyembelih seekor kurban untuk dirinya dan keluarganya, sebagaimana
dulu Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para salaf melakukan hal itu.
 ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ، وﺗﺄﺗﻲ اﻷﺧﺖ ﺗﻘﻮل أرﻳﺪ أن أﺿﺤﻲ،وﻟﻜﻦ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﻘﻮل أرﻳﺪ أن أﺿﺤﻲ! وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺒﻨﺖ ﺗﻘﻮل أرﻳﺪ أن أﺿﺤﻲ
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪدة
Akan tetapi tiba-tiba istrinya mengatakan: Saya juga ingin berkurban. Anak perempuannya
juga mengatakan: Saya juga ingin berkurban. Saudara perempuannya juga mengatakan:
saya juga ingin berkurban. Maka terkumpullah dalam satu rumah beberapa hewan kurban.
وﻫﺬا ﺧﻼف ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ؛ ﻓﺈن أﻛـﺮم اﻟﺨـﻠﻖ ﻣﺤﻤﺪا ً ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻀﺤﻲ إﻻ
ﺑﻮاﺣﺪة ﻋﻨﻪ وﻋﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ
Maka ini menyelisihi apa yang dilakukan oleh para salaf. Karena sesungguhnya makhluk
terbaik yakni Muhammad shallallahu alaihi wa sallam tidak menyembelih kurban kecuali
seekor, untuk beliau dan keluarga beliau.
 وﺿﺤﻰ ﺑﺄﺧﺮى ﻋﻦ أﻣﺘﻪ،  وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺿﺤﻰ إﻻ ﺑﻮاﺣﺪة ﻋﻨﻪ وﻋﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﺑﻴﻮت،وﻣﻌﻠﻮم أن ﻟﻪ ﺗﺴﻊ ﻧﺴﺎء
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺳﻠﻢ.
Dan sudah maklum kalau beliau memiliki sembilan istri yakni sembilan rumah. Bersamaan
dengan itu beliau tidak berkurban kecuali seekor, untuk diri beliau dan keluarga beliau. Dan
beliau menyembelih satu lagi untuk umat beliau shallallahu alaihi wa sallam.
 ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﻴﻮم ﻓﻬﻮ إﺳﺮاف،وﻛﺎن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻳﻀﺤﻲ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﺸﺎة اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻨﻪ وﻋﻦ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ.
Dahulu kebiasaan para sahabat, seorang menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan
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keluarganya, maka apa yang dilakukan kebanyakan manusia itu adalah perbuatan
berlebihan.
 ﻧﻘﻮل إذا ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻓﻀﻞ ﻣﺎل ﻓﻬﻨﺎك أﻧﺎس ﻣﺤﺘﺎﺟﻮن ﻓﻲ اﻷرض ﻣﻦ:وﻧﻘﻮل ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﺤﻮن ﺑﻬﺬه اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﺜﻴﺮة.
Kami katakan kepada mereka yang menyembelih banyak kurban: jika kalian memiliki
kelebihan harta, di sana masih ada manusia yang membutuhkan, di bumi ini dari kalangan
muslimin yang memiliki banyak kebutuhan.
***
Silsilah liqa Al-Bab Al-Maftuh karya Imam Ibnul Utsaimin rahimahullah kaset no 92.
Sumber : https://goo.gl/LCAoRH
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