
QURBAN SENDIRIAN ATAU PATUNGAN ? 

Bagi orang yang mampu, berkurban dengan satu ekor sapi tentu lebih baik dari satu ekor kambing. 

Namun bagi yang dananya terbatas, satu ekor sapi merupakan hal yang cukup sulit tercapai. Pilihan 

yang paling terjangkau adalah membeli seekor kambing. Bisa saja tetap berkurban sapi tapi harus 

mengajak orang lain untuk patungan dan mengeluarkan kurbannya secara kolektif. 

Dalam hal ini muncul sebuah pertanyaan, manakah yang lebih utama, antara berkurban sapi secara 

kolektif dan berkurban kambing secara pribadi? Ulama menegaskan urutan keutamaan binatang 

yang dikurbankan adalah unta, sapi/kerbau, kambing domba, kambing kacang, kurban unta kolektif, 

kemudian yang terakhir kurban sapi kolektif.  

Tolok ukur urutan afdhaliyyah/keutamaan ini pertama dititikberatkan kepada sisi kuantitas daging. 

Karenanya unta lebih utama dari sapi, sapi lebih utama dari domba, sebab lebih banyak daging yang 

dikurbankan. Pertimbangan kedua mengacu kepada sisi kualitas daging. Oleh sebab itu, domba lebih 

utama dari pada kambing kacang, hewan yang bulunya berwarna putih dagingnya lebih enak dari  

yang berwarna hitam. 
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Darah (dari) hewan (kurban) yang berbulu kelabu lebih disukai oleh Allah daripada darah dua hewan 

kurban yang berbulu hitam.(HR  Ahmad dan Ibnu Majah). 

Para ulama mengatakan bahwa 'afra artinya 'berbulu putih, tetapi tidak cerah, yakni kelabu.' Hewan 

kurban yang berbulu kelabu ini lebih baik daripada hewan kurban yang berbulu lainnya, sekalipun 

hewan kurban yang berbulu lain sudah dinilai cukup; karena berdasarkan apa yang telah disebutkan 

di dalam kitab Sahih Bukhari melalui sahabat Anas r.a., bahwa Rasulullah Saw. berkurban dengan 

dua ekor domba yang berbulu putih berbelang hitam lagi bertanduk. 

Pertimbangan yang tidak kalah penting adalah kurban yang dilakukan secara pribadi lebih baik 

daripada secara kolektif, bahkan aspek ini yang paling dititikberatkan dari dua aspek di atas 

(kuantitas dan kualitas). Oleh sebab itu, berkurban dengan satu ekor kambing secara pribadi lebih 

baik daripada kurban unta atau sapi secara kolektif, meski secara kuantitas atau berat timbangan 

dagingnya masih di bawah unta dan sapi. 

Syekh Ibnu Hajar al-Haitami menegaskan: 

ها ل ض ة   ف دن م ب ق ة ث م ب نة ث ضائ م  ز ث نز م   ك ث ة    شر دن م ب ق ة    ث ن ب ال أل ي  ذك   ا  ك   ما  ط

ه عد ه     ي ب شأن ك    .ذل

“Kurban yang paling utama adalah unta, sapi, domba, kambing kacang, unta kolektif kemudian sapi 

kolektif, sebab masing-masing dari apa yang telah disebutkan lebih baik dari urutan setelahnya, 

maksudnya karakternya memang demikian,” (Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim 

Hamisy Hasyiyah al-Turmusi, juz 6, hal. 615, Dar al-Minhaj). 

 

 



Syekh Khathib al-Syarbini berkata: 

ضل  ية  ن  ع   ف ضح ت ظ   ل ن ال ا ة ب ا إلق عاره ش ة  دن م ب ق ة ث ن ب حم أل ة ل بدن نر  ل م  ك ضأن ث م  عز ث   

ي  ط ضأن  ل ىل ل عز   م م  ل ة ث شارك م ي  ل
ز
ة ف دن ق ة    ب ظ    ا ب ن ال لحم ب لحم ل ضأن ف ها  ل نر بع خ    

ه يا ش ضل  ة     ف دن ق ة    ب شاة ب ضل   ة     ف شارك ي  
ز
ة ف دن ق ة    ب الن     ب ة ل إر ق د  ب   ل

“Lebih utamanya macam-macam kurban dengan melihat pertimbangan syiar adalah unta kemudian 

sapi, karena daging unta lebih banyak. Kemudian domba, kemudian kambing kacang, sebab lezatnya 

daging domba melebihi kambing kacang, kemudia berkurban kolektif dalam unta atau sapi. Adapun 

melihat daging, maka daging domba adalah yang terbaik. Tujuh ekor kambing lebih utama dari satu 

ekor unta atau sapi. Satu ekor kambing lebih utama dari kurban unta atau sapi secara kolektif, sebab 

menyendiri dalam mengalirkan darah,” (Syekh Khathib al-Syarbini, al-Iqna’ Hamisy Hasyiyah al-

Bujairimi, juz 4, hal. 334). 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa berkurban kambing dengan sendiri lebih utama dari pada 

berkurban dengan sapi secara kolektif (patungan) sebab pahala dan keberkahan tetesan darah 

hewan kurban didapatkan secara pribadi, tidak dibagi dengan mudlahhi (orang yang menunaikan 

kurban) atau peserta kurban yang lain. 
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