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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah, atas rahmat dan petunjuk-Nya buku 
saku ini dapat hadir di hadapan para pembaca. Buku Kurban & 
Iduladha serta Beberapa Problematikanya ini sebenarnya bukan 
buku yang baru. Buku ini hanya merupakan kompilasi sekaligus 
intisari dari keputusan-keputusan Tarjih Muhammadiyah dan fatwa-
fatwa agama yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Buku ini hadir sekedar 
memudahkan bagi pembaca dalam menjalankan serangkaian ibadah 
di bulan Zulhijjah, khususnya ibadah Kurban dan Iduladha, sesuai 
dengan faham agama Muhammadiyah. 

Pada terbitan yang pertama ini, buku Kurban & Iduladha 
serta Beberapa Problematikanya ini hadir dalam format e-book (pdf 
file) dan diedarkan tanpa tujuan komersial. Ke depan, diharapkan 
akan hadir buku yang lebih representatif yang dapat digunakan oleh 
semua kalangan, baik dalam bentuk e-book maupun cetak. Mudah-
mudahan kehadiran buku ini dapat membantu kebutuhan 
masyarakat khususnya umat Islam dalam menjalankan ibadah dan 
syiar agama Islam, khususnya yang terkait dengan ibadah di bulan 
Zulhijjah, Kurban dan Iduladha. 
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Akhir kata, tentu buku sederhana ini masih jauh dari 
sempurna. Segala bentuk kekurangan yang ada akan diperbaiki pada 
masa-masa yang akan datang, oleh karena itu kritik dan saran dari 
semua pihak sangat diharapkan. Semoga Allah melipatgandakan 
pahala setiap orang yang senantiasa menjalankan amal saleh. 
Selamat membaca … !!! 

 

Penyusun 

ttd. 

Amirudin 
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PENDAHULUAN 
 
 

Zulhijjah adalah bulan istimewa. Ia merupakan salah satu 
bulan yang dikenal dengan sebutan bulan-bulan hurum (suci). Pada 
bulan inilah jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia 
menjalankan ibadah haji secara bersama-sama di tanah suci Mekah. 
Pada bulan ini pula, umat Islam di seluruh belahan dunia 
menjalankan rangkaian ibadah secara berturut-turut; puasa Arafah, 
Iduladha dan kurban. 

Oleh karena itulah, sesuai dengan tuntunan agama Islam, 
umat Islam dirasa perlu untuk menghidupkan amal-amal sunnah 
pada bulan Zulhijjah. Bagaimana pun juga, meskipun hanya 
merupakan amalan sunnah, sangat disayangkan apabila kaum 
Muslimin melewatkannya begitu saja. Melalui amal-amal sunnah 
inilah, kecintaan Allah kepada hamba-Nya akan semakin bertambah. 
Janji Allah akan berlimpahnya pahala amalan sunnah, khususnya 
kurban sebagai wujud ketakwaan, tentu bukanlah sebuah omong 
kosong. Sehingga sudah sepantasnyalah setiap orang Islam 
berlomba-lomba untuk dapat menjalankannya sebaik yang ia bisa 
dan sekuat yang ia mampu. 
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Pada bulan Zulhijjah ini, ada banyak peluang amalan sunnah 
yang dapat dijalani oleh umat Islam, di antaranya memperbanyak 
amal saleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, puasa hari Arafah, 
memperbanyak takbir, salat Iduladha dan penyembelihan hewan 
kurban. Buku ini mengupas tentang tuntunan ibadah-ibadah 
tersebut secara ringkas, disertai dengan dalil-dalil dari al-Qur’an 
maupun as-Sunnah. Buku ini juga dilengkapi dengan beberapa kasus 
yang menjadi problematika masyarakat, khususnya mengenai 
penyelenggaraan kurban, mulai dari pengadaan hewan kurban 
hingga pembagiannya. 
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IBADAH DI BULAN ZULHIJJAH 
 
 

A. Memperbanyak Amal Saleh 

Rasulullah saw. memberikan tuntunan agar pada awal-

awal bulan Zulhijjah umat Islam meningkatkan amal saleh dan 

memperbanyak bacaan tahlil, tahmid dan takbir. Hal ini 

berdasarkan hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut: 

ٍٍ َعْن  -1 يَّاا
َ
نَّ انلَِِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل َما ِمْن أ

َ
ابِْن َعبَّاٍس أ

 ٍَ يَّاا
َ
ْعاِ  أ ََ  ٍِ يَّاا

َ
َحبُّ إِىَل اهلِل َعزَّ وََجلَّ ِمْن َهِذهِ اأْل

َ
اِلُح أ اْلَعَمُل الصَّ

اهلِل قَاَل اَل اجِْلَهااُد ِِف  اْلَعْْشِ قَالُْوا يَا رَُسْوَل اهلِل َواَل اجِْلَهاُد ِِف َسِبيْلِ 
 َسِبيِْل اهلِل إاِلَّ رَُجٌل َخَرَج بِنَْفِسِه َوَماِِلِ ُثمَّ لَْم يَرِْجْع بَِشيٍْئ ِمْن َذلَِك 

 .[اجلماعة ااّل مسلما والنسآيئرواه ]
Artinya: “Dari Ibnu Abbas [diriwayatkan bahwa], sesungguhnya 
Nabi saw. bersabda: Tiada hari-hari yang amal saleh lebih 
disukai Allah ‘Azza wa Jalla (mengerjakannya) daripada hari-
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hari ini, yaitu hari-hari sepuluh (permulaan bulan Zulhijjah). 
Para Sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bahkan berjihad di jalan 
Allah sekalipun? Beliau bersabda: Benar, bahkan berjihad di 
jalan Allah sekalipun, kecuali orang yang berjihad dengan jiwa 
dan hartanya, kemudian tidak satupun dari keduanya yang 
kembali (mati syahid)” [HR Jamaah ahli hadis kecuali Muslim 
dan an-Nasai] 

ٍٍ َعْن  -2 يَّاا
َ
ِِب ُهَريَْرَة َعِن انلَِِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل َما ِمْن أ

َ
أ

 ٍُ ْعَدُل ِصايَا َُ ِة  تََعبََّد َِلُ ِفيَْها ِمْن َعْْشِ ِذى احِْلجَّ ََ ْن 
َ
َحبُّ إِىَل اهلِل أ

َ
َوأ

ٍُ ُُكِّ ََلْلٍَة ِمنْ  ٍِ َسنٍَة َوِقيَا ٍٍ ِمنَْها بَِصْو ٍِ ََلْلَِة الَْقْدِر ُُكِّ يَْو رواه ]َها بِِقيَا
 .[الرتمذى وابن ماجه وابليهيق

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. [diriwayatkan 
bahwa] beliau bersabda: Tiada hari-hari yang lebih disukai Allah 
untuk beribadat kepada-Nya daripada sepuluh hari (permulaan) 
bulan Zulhijjah, berpuasa setiap hari sebanding dengan puasa 
satu tahun dan shalat pada malam harinya sama dengan shalat 
pada Lailatul-Qadar” [HR at-Turmudzi, Ibnu Majah dan al-
Baihaqi]. 
 

B. Puasa Arafah 

Puasa Arafah ialah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 

Zulhijjah, pada saat kaum muslimin yang sedang menunaikan 

ibadah haji wukuf di Padang Arafah. Sedangkan bagi kaum 

muslimin yang sedang wukuf di Arafah dilarang berpuasa. Puasa 

Arafah dapat menghapus dosa selama dua tahun, yang lalu dan 

yang akan datang. Hal ini berdasarkan pada hadis berikut: 

ٍِ َعْن   -1 ٍُ يَْو نَّ رَُسْوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل َما َصْو
َ
 َقتَاَدَة أ
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اُر  ٍِ ََعُشْوَر يَُكفِّ ٍُ يَْو ُر َسنَتَْْيِ َماِضيًَة َوُمْستَْقِبلًَة وََصْو َعَرفََة يَُكفِّ
 .[ ابلرارى والرتمذ اجلماعة االّ رواه ]َسنًَة َماِضيًَة 

Artinya: “Dari Qatadah [diriwayatkan bahwa], sesungguhnya 
Rasulullah saw. bersabda: Puasa pada hari Arafah dapat 
menghapus dosa selama dua tahun, yang lalu dan yang akan 
datang, sedang puasa hari Asyura dapat menghapus dosa tahun 
yang lalu” [HR Jamaah ahli hadis kecuali al-Bukhari dan at-
Turmudzi]. 

ِِب ُهَريَْرَة قَاَل َنََه رَُساْوُل اهلِل َصاَّلَّ اهلُل َعلَيْاِه وََسالََّم ِ  َعْن  -2
َ
أ

ٍِ َعَرفََة بَِعَرفَاٍت  ٍِ يَْو  .[أمحد وأبو داودرواه ]َصْو
Artinya: “Ddari Abu Hurairah [diriwayatkan bahwa], ia berkata: 
Rasulullah saw. melarang puasa pada hari Arafah bagi orang 
yang sedang (wukuf) di Arafah” [HR Ahmad dan Abu Dawud]. 

 
C. Takbir Iduladha 

Takbir adalah ekspresi kesadaran terhadap keagungan 

asma Allah dan kenisbian manusia di hadapan-Nya serta sebagai 

tanda syukur atas petunjuk yang diberikan-Nya. Takbir juga 

merupakan syiar agama Islam. Takbir dapat dilakukan di masjid-

masjid, di rumah-rumah dan di jalan-jalan, baik oleh mereka 

yang mukim maupun mereka yang musafir. Dalam pelaksanaan 

takbir (di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan takbiran) 

umat Islam diharapkan tetap dapat menjaga ketertiban umum. 

Ucapan takbir itu adalah; 

ْكََبُ َوهلِل احْلَْمدُ 
َ
، اهلَُل أ ْكََبُ

َ
، اَل إَِِل إِالَّ اهلُل َواهلُل أ ْكََبُ

َ
ْكََبُ اهلُل أ

َ
 .اهلَُل أ

Allaahu akbar Allaahu akbar, Laa ilaaha illallaahu wallaahu 
akbar, Allaahu akbar wa lillaahil-hamd. 
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Artinya: “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Tiada Tuhan 
selain Allah dan Allah Maha besar, Allah Maha besar dan segala 
puji bagi Allah.” 

Ucapan takbir tersebut didasarkan pada hadis berikut: 

ْكََبُ َكِبْْيًا : َعْن َسلْماََن قَاَل 
َ
ْكََبُ اهلُل أ

َ
ْوا اهلَُل أ ُ وََجاَء َعْن ُعَماَر . َكَبِّ

ْكََبُ : َواْبِن َمْسُعوْدٍ 
َ
، اهلَُل أ ْكََبُ

َ
ْكََبُ اَل إَِِل إاِلَّ اهلُل َواهلُل أ

َ
ْكََبُ اهلَُل أ

َ
اهلَُل أ

 .[رواه عبد الرزاق بسند صحيح]َوهلِل احْلَْمُد 
Artinya: “Dari Salman [diriwayatkan bahwa], ia berkata: 
Bertakbirlah dengan: Allaahu akbar, Allaahu akbar kabiiran. Dan 
dari Umar dan Ibnu Mas‘ud [diriwayatkan]: Allaahu akbar, 
Allaahu akbar, laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar, Allaahu akbar 
wa lillaahil-hamd”  [HR ‘Abdur-Razzaaq, dengan sanad sahih]. 

Adapun waktu bertakbir menjelang Iduladha, sudah dapat 

dimulai sejak sesudah subuh hari Arafah dan diakhiri sebelum 

maghrib hari tasyriq yang ke-3 (13 Zulhijjah). Hal ini sesuai 

dengan Keputusan Muktamar Tarjih XX tahun 1976 di Garut 

Jawa Barat (Tanfiz Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1977 

No. C/1-0175/77), berlandaskan pada hadis berikut: 

 اْ  اهللِ  دِ بْ عَ  ِن بْ  رِ ابِ جَ  نْ عَ 
َ
   ارِ َص نْ أل

َ
 مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللُ َّلَّ َص  ِِبَّ انلَّ  نَّ ، أ

ُ كَ يُ  نَ كَ  ٍَ َعَرفََة إِىَل اْلَعْْصِ مِ  نْ مِ  َبِّ بِْح يَْو ٍِ  نْ َصاَلِة الصُّ يَّا
َ
آِخِر أ

يِْق  اُرُقْطِن ] التَّْْشِ يًْضا ِمْن وَْجٍه  .[َرَواُه ابَْليَْهِِق َوادلَّ
َ
َواحْلَاِكُم أ

ار قَاَل آَخَر عَ  ِِب اْلَفْضِل َعْن َعِِلٍّ َوَعمَّ
َ
: ْن َقْطَر ابِْن َخِليَْفَة َعْن أ

 .وََصحَّ ِمْن ِفْعِل ُعَمَر وََعِِلٍّ َوابِْن َعبَّاٍس َو ابِْن َمْسُعوْدٍ . وَُهَو َصِحيْحٌ 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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Artinya: “Dari Jabir ibn Abdillah [diriwayatkan bahwa], Nabi 
saw. membaca takbir sejak sesudah shalat subuh pada hari 
Arafah sampai Asar hari tasyriq terakhir” [HR al-Baihaqi dan 
ad-Daruquthni]. Diriwayatkan juga dari al-Hakim dari jalan lain 
dari Qathur ibnu Khalifah dari Abi Fadlah, dari Ali dan Ammar, 
al-Hakim berkata: riwayat tersebut sahih lagi dibenarkan oleh 
perbuatan Umar, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas’ud. 

 
D. Shalat Iduladha 

Iduladha disebut juga ‘Idul-Qurban atau hari raya kurban, 

karena pada hari itu dilaksanakan ibadah kurban, yaitu 

menyembelih hewan ternak yang sudah ditentukan. Iduladha 

dirayakan dengan mengerjakan shalat Iduladha dan 

penyembelihan hewan kurban. Ibadah ini disyariatkan pada 

tahun pertama Nabi Muhammad saw. sampai di Madinah. 

Disebutkan dalam hadis sebagai berikut: 

 اهلُل َعلَيْاِه وََسالََّم الِْفْطاُر َعْن ََعئَِشَة قَالَْت قَاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ  -1
ٍَ يَُضِّحِّ انلَّاُس  ْضََح يَْو

َ
ْفِطُر انلَّاُس َواأْل َُ  ٍَ  .[رواه الرتذ ]يَْو

Artinya: “Dari ‘Aisyah [diriwayatkan bahwa], ia mengatakan: 
Rasulullah saw. bersabda: Idulfitri adalah hari ketika orang 
berbuka puasa dan Iduladha adalah hari ketika orang 
menyembelih kurban” [HR at-Turmudzi]. 

ٍَ رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسالََّم الَْمِدينَاَة َولَُهاْم  -2 نٍَس قَاَل قَِد
َ
َعْن أ

يِهَماا ِِف يَْوَماِن يَلَْعبُوَن ِفيِهَما َفَقاَل َما َهَذاِن اَْلَْوَماِن قَالُوا ُكنَّا نَلَْعاُب فِ 
بْاَدلَُكْم 

َ
اجْلَاِهِليَِّة َفَقاَل رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسالََّم إِنَّ اهلَل قَاْد أ

ٍَ الِْفْطرِ  ْضََح َوَيْو
َ
ٍَ اأْل  .[رواه أبو داود والنسايئ] بِِهَما َخْْيًا ِمنُْهَما يَْو
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Artinya: “Dari Anas Ibnu Malik [diriwayatkan] ia berkata: 
Rasulullah saw. tiba di Madinah (dan beliau melihat) mereka 
mempunyai dua macam hari yang mereka meriahkan dengan 
permainan. Beliau bertanya: Hari apa ini? Mereka menjawab: Di 
zaman Jahiliyah kami memeriahkannya dengan permainan. Lalu 
Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah telah mengganti 
kedua hari ini untuk kamu dengan yang lebih baik, yaitu 
Iduladha dan Idulfitri” [HR Abu Dawud dan an-Nasa’i]. 

1. Anjuran Sebelum Shalat Iduladha 

a. Berpuasa sejak fajar sampai dengan selesai shalat Id 

بِيِه قَاَل َكَن انلَّاِِبُّ َصاَّلَّ اهلُل 
َ
َعْن َعبِْد اهلِل بِْن بَُريَْدَة َعْن أ

 ٍَ ْطَعُم يَاْو ََ ْطَعَم َواَل  ََ ٍَ الِْفْطِر َحَّتَّ  َعلَيِْه وََسلََّم اَل ََيُْرُج يَْو
 َ ْضََح َحَّتَّ يَُصِلِّ

َ
 .[رواه الرتمذ ]اأْل

Artinya: “Dari ‘Adullah Ibnu Buraidah [diriwayatkan] 
dari ayahnya [yaitu Buraidah Ibnu al-Husaib], ia 
berkata: Rasulullah saw. pada hari Idulfitri tidak keluar 
sebelum makan, dan pada hari Iduladha tidak makan 
sampai shalat lebih dahulu” [HR at-Turmudzi]. 

b. Berhias dengan memakai pakaian bagus dan wangi-
wangian 

نَّ انلَِِّبِّ َصاَّلَّ  -1
َ
هِ أ بِيِْه َعْن َجدِّ

َ
ٍد َعْن أ َعْن َجْعَفِر بِْن ُُمَمَّ

ٍة ِِفْ ُُكِّ ِعيْادٍ  رواه . ]اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم كََن يَلْبَُس بُارَْد ِحاََبَ
 [الشافيع ِف املسند

Artinya: “Dari Ja‘far Ibnu Muhammad, dari ayahnya, 
dari kakeknya [diriwayatkan] bahwa Nabi saw. selalu 
memakai wool (burdah) bercorak [buatan Yaman] pada 
setiap Id” [HR asy-Syafi‘i dalam kitabnya al-Musnad]. 
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بِْط قَاَل  -2 َمَرناَ رَُسْوُل اهلِل صاَّل اهلل علياه : َعِن احْلََسِن السِّ
َ
أ

ْجوََد ماَ 
َ
ْن نَلْبََس أ

َ
ْجوَِد وسلم ِِفْ الِعيَْديِْن أ

َ
ْن َنتََطيَّاَب بِاج

َ
ُد َوأ ََنِ

ُد  ْسَمِن ماَ ََنِ
َ
َ بِج ْن نَُضِّحِّ

َ
ُد َوأ ابَْلََقَرُة َعْن َسابَْعٍة واجلازر )ماَ ََنِ
ةٍ  يْنََة َواْلٍوقَااَر ( عن َعَْشَ ِْ ا ِباْْيَ َوالسَّ ْْ ْن ُنْظِهاَر اََّّ

َ
وقاال ]َوأ

احلاكم جبهالة إسحاق بن برزخ، وليس هو بمجهاول، فقاد 
 [.زد  ووققه ابن حبان كما ِف اَّلري ضعفه األ

Artinya: “Dari al-Hasan cucu Rasulullah saw. 
[diriwayatkan] bahwa ia mengatakan: Kami diperintah-
kan oleh Rasulullah saw. untuk pada dua hari raya 
[Idulfitri dan Iduladha] memakai pakaian terbaik yang 
ada, memakai wangi-wangian terbaik yang ada, dan 
menyembelih binatang kurban tergemuk yang ada (sapi 
untuk tujuh orang dan unta untuk sepuluh orang) dan 
supaya kami menampakkan keagungan Allah, 
ketenangan dan kekhidmatan” [Al-Hakim menyatakan 
Ishaq Ibnu Barzakh sebagai majhul, padahal sebenarnya 
tidak majhul. Al-Azdi mendaifkannya, sementara Ibnu 
Hibban menyatakannya tsiqah (terpercaya), demikian 
ditegas-kan di dalam at-Talkhish karangan Ibnu Hajar].  

c. Berangkat dengan berjalan kaki dan pulang melalui jalan 
lain, sambil bertakbir 

ْن َرْاُرَج إِىَل  -1
َ
انَِّة أ ِِب َطاِلٍب قَااَل ِماَن السُّ

َ
َعْن َعِِلِّ بِْن أ
 .[  و قَاَل َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ رواه الرتمذ] ...الِْعيِد َماِشيًا 

Artinya: “Dari ‘Ali Ibnu Abi Thalib [diriwayatkan bahwa] 
ia berkata: Merupakan sunnah bahwa engkau keluar 
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untuk shalat Id dengan berjalan kaki ...” [HR at-
Turmudzi. Ia mengatakan: Ini adalah hadis hasan]. 

َم َكَن إَِذا  -2
نَّ انلَِِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيْاِه وََسالَّ

َ
ِِب ُهَريَْرَة أ

َ
َعْن أ

َخَذ ِفياِه 
َ
ِ  أ ِريِق اَّلَّ رواه ]َخَرَج إِىَل الِْعيِد رََجَع ِِف َغْْيِ الطَّ

 .[ابن ماجه
Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. [diriwayatkan] bahwa 
Nabi saw. apabila keluar pergi shalat Id, beliau kembali 
dengan melalui jalan lain dari yang dilaluinya ketika 
pergi” [HR. Ibnu Majah]. 

ِة َو َذَكَر ابَْلَغوِى َو ابَْليَْهِِق َذلَِك، وَ  -3 ََكَن اْبُن ُعَمَر َمَع ِشدَّ
ُ ِمْن بَيِْتِه إِىَل اْلُمَصَّلَّ  نَِّة يَُكَبِّ  .ََتَِريَِّة لِلسُّ

Artinya: “Hal yang demikian disebutkan juga oleh al-
Baghawi dan al-Baihaqi: Adalah Ibnu Umar itu sebagai 
orang yang selalu memperhatikan tuntunan (Nabi 
saw.), dia membaca takbir dari rumahnya sampai ke 
tempat shalat.” 

d. Semua umat Islam hendaknya hadir, baik tua, muda, 
dewasa, anak-anak, laki-laki dan perempuan, bahkan 
perempuan yang sedang haid, meskipun tidak ikut 
shalat dan tidak masuk ke dalam saf shalat, namun ikut 
mendengarkan pesan-pesan Iduladha yang disampaikan 
oleh khatib. 

ْن 
َ
َمَرنَا رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم أ

َ
ٍِّ َعِطيََّة قَالَْت أ

ُ
َعْن أ

ْضََح الَْعَواتَِق َواحْلُيََّض وََذَواِت اْْلُُدوِر 
َ
ُُنْرَِجُهنَّ ِِف الِْفْطِر َواأْل

اَلَة  َويَْشَهْدَن اْْلَْْيَ وََدْعوَ  لَْن الصَّ ا احْلُيَُّض َفيَْعََتِ مَّ
َ
َة الُْمْسِلِمَْي فَج
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قُلُْت يَا رَُسوَل اهلِل إِْحَدانَا اَل يَُكوُن لََها ِجلْبَاٌب قَاَل َُِّلِْبْسَها 
ْختَُها ِمْن ِجلْبَابَِها

ُ
 [رواه اجلماعة واللفظ ملسلم. ]أ

Artinya: “Dari Ummu ‘Athiyyah [diriwayatkan] bahwa ia 
berkata: Rasulullah saw. memerintahkan kami supaya 
menyuruh mereka keluar pada hari Idulfitri dan 
Iduladha: yaitu semua gadis remaja, wanita sedang 
haid dan wanita pingitan. Adapun wanita-wanita 
sedang haid supaya tidak memasuki lapangan tempat 
shalat, tetapi menyaksikan kebaikan hari raya itu dan 
panggilan kaum Muslimin. Aku bertanya: Wahai 
Rasulullah, bagaimana salah seorang kami yang tidak 
mempunyai baju jilbab? Rasulullah menjawab: 
Hendaklah temannya meminjaminya baju kurungnya.” 
[HR al-Jama‘ah, lafal dari Muslim] 

 

2. Tatacara Shalat Iduladha 

a. Berbeda dengan shalat Idulfitri yang dikerjakan setelah 
matahari berketinggian dua kali panjangnya penggalah 
(kurang lebih 6 m), shalat Iduladha dikerjakan setelah 
matahari meninggi kurang lebih satu penggalah (yaitu 
setelah lewat sekitar setengah jam sejak terbitnya). Hal 
ini didasarkan pada hadis Nabi saw. berikut: 

Artinya: “Dari Jundub [diriwayatkan], ia berkata: Adalah 
Nabi saw. melakukan shalat Idulfitri bersama kami 
ketika matahari setinggi dua penggalah dan Iduladha 
ketika matahari setinggi satu penggalah” [HR Ahmad]. 



12 

 

b. Shalat Id diselenggarakan di lapangan, tidak di masjid, 
kecuali kalau hari hujan yang tidak memungkinkan 
melaksanakannya di lapangan. Hal ini sesuai dengan 
sunnah Rasulullah saw. yang senantiasa mengerjakan 
shalat Id di mushallaa, yaitu tanah lapang yang terletak 
1000 hasta (200 meter) dari masjidnya pada waktu itu. 
Beliau tidak pernah mengerjakan shalat Id di masjid, 
kecuali sekali karena hari hujan. 

ِِب َسِعيٍد اْْلُْدرِ ِّ قَااَل َكَن رَُساوُل اهلِل َصاَّلَّ اهلُل  -1
َ
َعْن أ

ُل  وَّ
َ
ْضََح إِىَل الُْمَصاَّلَّ فَاج

َ
ٍَ الِْفْطِر َواأْل َعلَيِْه وََسلََّم ََيُْرُج يَْو

اَلةُ   بِِه الصَّ
ُ
بَْدأ ََ ٍء   .[رواه ابلرار ]...  ََشْ

Artinya: “Dari Abu Said al-Khudri [diriwayatkan], ia 
berkata: Rasulullah saw. pada hari Idulfitri dan Iduladha 
selalu keluar menuju lapangan, lalu hal pertama yang ia 
lakukan adalah shalat ...” [HR al-Bukhari]. 

2-  ٍِ َصاَبُهْم َمَطٌر ِِف يَْو
َ
نَُّه أ
َ
ِِب ُهَريَْرَة أ

َ
ِعيٍد فََصَّلَّ بِِهُم  َعْن أ

رواه ]انلَِِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َصاَلَة الِْعيِد ِِف الَْمْسِجِد 
هذا حديث صحيح : م، وقالأبو داود وابن ماجه واحلاك

 .[اإلسناد
Artinya: “Dari Abu Hurairah [diriwayatkan], bahwa 
mereka (para Sahabat) pada suatu hari raya mengalami 
hujan, lalu Nabi saw. melakukan shalat bersama 
mereka di masjid” [HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-
Hakim. Ia (al-Hakim) mengatakan: Ini adalah hadis sahih 
sanadnya]. 
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c. Imam hendaklah membuat sutrah (batas) di mukanya 
dengan suatu benda agar tidak dilalui seseorang 
sehingga shalatnya lebih khusyuk. 

َم َكَن إَِذا 
نَّ رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسالَّ

َ
َعِن ابِْن ُعَمَر أ

َمَر بِاحْلَْرَبِة َفتُوَضاُع َباْْيَ يََديْاِه َفيَُصاِلِّ 
َ
ٍَ الِْعيِد أ َخَرَج يَْو
 [متفق عليه... ]إََِلَْها َوانلَّاُس َوَراَءُه 

Artinya: “Dari Ibnu Umar [diriwayatkan], bahwa 
Rasulullah saw. apabila keluar untuk shalat Id 
memerintahkan agar menancapkan tombak di 
depannya. Kemudian beliau shalat menghadap 
kepadanya sementara jamaah berada di belakangnya” 
[Muttafaq alaih]. 

d. Shalat Id dilaksanakan dua rakaat, tanpa disertai shalat 
sunat sebelum atau sesudahnya, tanpa azan, iqamat, 

ataupun bacaan ash-shalatul jami'ah (الصالة اجلامعة). 
نَّ رَُسوَل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم  -1

َ
َعِن ابِْن َعبَّاٍس أ

ْو فِْطٍر َفَصَّلَّ َرْكَعتَْْيِ لَْم يَُصلِّ َقبْلََها َواَل 
َ
ْضََح أ

َ
ٍَ أ َخَرَج يَْو

 [أخرجه السبعة واللفظ للبرار ] ... َبْعَدَها
Artinya: “Dari Ibnu Abbas [diriwayatkan] bahwasanya 
Rasulullah saw. keluar pada hari Iduladha atau Idulfitri, 
lalu shalat dua rakaat, dan tidak mengerjakan shalat 
apapun sebelum maupun sesudahnya …” [HR tujuh ahli 
hadis, dan lafal ini adalah lafal al-Bukhari]. 

اَلَة َمَع رَُسوِل اهلِل َصاَّلَّ اهلُل  َعْن َجابٍِر قَاَل َشِهْدُت  -2 الصَّ
ٍِ ِعيٍد  ِِف  َعلَيِْه وََسلََّم    يَْو

َ
اَلِة  َفبََدأ  بَِغْْيِ  َقبَْل اْْلُْطبَِة  بِالصَّ
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َذاٍن َواَل إِقَاَمةٍ 
َ
 [رواه النسايئ]...  أ

Artinya: “Dari Jabir [diriwayatkan], ia berkata: Aku 
menjadi saksi shalat bersama Rasulullah saw. pada 
suatu hari raya, beliau mulai dengan shalat sebelum 
khutbah tanpa azan dan iqamat …” [HR an-Nasa'i]. 

e. Pada shalat Id, sesudah takbiratul-ihram rakaat pertama 
dilakukan takbir sebanyak tujuh kali dan pada rakaat 
kedua sesudah takbiratul-qiyam (intiqal) dilakukan 
takbir sebanyak lima kali. Pada semua takbir itu tangan 
diangkat hingga setentang dengan telinga sebagaimana 
lazimnya dalam setiap takbir. Hal ini berdasarkan 
kepada keumuman hadis Nabi saw. yang menyatakan 
bahwa setiap takbir diangkat kedua tangannya. Tidak 
ada tuntunan dari Nabi saw. tentang dzikir atau bacaan 
di sela-sela dua takbir dari takbir-takbir tersebut. 

نَّ انلَِِّبَّ َصَّلَّ  -1
َ
هِ أ بِيِه َعْن َجدِّ

َ
َعْن َعْمِرو بِْن ُشَعيٍْب َعْن أ

َ ِِف  َة تَْكِبَْيًة َسابًْعا ِِف اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َكَبَّ ْ َعْْشَ ََ  ِعيٍد قِنْ
وََل وَََخًْسا ِِف اآْلِخَرِة َولَاْم يَُصالِّ َقبْلََهاا َواَل َبْعاَدَها

ُ
...  اأْل
 .[رواه أمحد وابن ماجه]

Artinya: “Dari Amr Ibnu Syuaib, dari ayahnya, dari 
kakeknya [diriwayatkan] bahwa Nabi saw. pada hari Id 
bertakbir dua belas kali: tujuh kali pada rakaat pertama 
dan lima kali pada rakaat kedua, dan beliau tidak 
melakukan shalat sunat apapun sebelum dan 
sesudahnya …” [HR Ahmad dan Ibnu Majah]. 

نَّ رَُسوَل اهلِل  َعْن ََعئَِشَة   -2
َ
 َكَن  وََسلََّم  َعلَيِْه  َصَّلَّ اهلُل  أ
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ُ ِِف الِْعيَديِْن َسبًْعا وَََخًْسا َقبَْل   .[رواه أمحد]الِْقَراَءِة  يَُكَبِّ
Artinya: “Dari Aisyah [diriwayatkan] bahwa Rasulullah 
saw. pada shalat dua hari raya bertakbir tujuh kali dan 
lima kali sebelum membaca (al-Fatihah dan surat)” [HR 
Ahmad]. 

يُْت رَُسوَل اهلِل  -3
َ
ِِمِّ َقاَل َرأ َعْن َوائِِل بِْن ُحْجٍر احْلَْْضَ

ِبِْي  ْْ رواه أمحد ]َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يَْرَفُع يََديِْه َمَع اََّّ
 .[وأبو داود

Artinya: “Dari Wail Ibnu Hujr al-Hadrami [diriwayatkan] 
bahwa ia berkata: Saya melihat Rasulullah saw. 
mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir” [HR 
Ahmad dan Abu Dawud]. 

f. Sesudah takbir tujuh kali pada rakaat pertama, dibaca 
surat al-Fatihah yang diikuti dengan surat al-A‘laa (surat 
no. 87), atau surat Qaaf (surat no. 50), dan pada rakaat 
kedua sesudah takbir lima kali selain dari takbiratul-
intiqal (qiyam) dibaca surat al-Fatihah yang diikuti 
dengan surat al-Ghaasyiyah (surat no. 88)  atau  surat 
al-Qamar/Iqtarabatis-Saa‘ah (surat no. 54). 

َعِن انلُّْعَماِن بِْن بَِشٍْي قَاَل َكَن رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه  -1
لْْعَ وََهْل 

َ
 ِِف الِْعيَديِْن َوِِف اجْلُُمَعِة بَِسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْل

ُ
ْقَرأ ََ وََسلََّم 

تَاَك َحِديُث الَْغاِشيَِة قَاَل َوإَِذا اْجتََمَع الِْعيُد َواجْلُُمَعُة ِِف يَ 
َ
ٍٍ أ ْو

اَلَتْْيِ  يًْضا ِِف الصَّ
َ
 بِِهَما أ

ُ
ْقَرأ ََ  .[رواه مسلم]َواِحٍد 

Artinya: “Dari an-Nukman Ibnu Basyir [diriwayatkan], ia 
berkata: Adalah Rasulullah saw. pada shalat dua hari 
raya dan pada shalat Jum’at membaca sabbihisma 
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rabbikal-a‘laa dan hal ataaka hadiitsul-ghaasyiyah. (An-
Nukman) berkata lagi: Dan apabila Id bertemu dengan 
Jum’at pada hari yang sama, beliau membaca kedua 
surat itu juga dalam kedua shalatnya” [HR Muslim]. 

َل  -2
َ
اِب َسج نَّ ُعَمَر ْبَن اْْلَطَّ

َ
بَا  َعْن ُعبَيِْد اهلِل بِْن َعبِْد اهلِل أ

َ
أ

 بِِه رَُسوُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ِِف 
ُ
ْقَرأ ََ َواقٍِد اللَّيِِْثَّ َما َكَن 

 ِفيِهَما بِق َوالُْقْرآِن الَْمِجيِد 
ُ
ْقَرأ ََ ْضََح َوالِْفْطِر َفَقاَل َكَن 

َ
اأْل

اَعُة َوانَْشقَّ الَْقَمُر  َبِت السَّ  [.رواه اجلماعة إال ابلرار ]َواْقرَتَ
Artinya: “Dari Ubaidullah Ibnu ‘Abdillah [diriwayatkan] 
bahwa Umar Ibnu al-Khattab bertanya kepada Abu 
Waqid al-Laitsi mengenai apa yang dibaca oleh 
Rasulullah saw. pada shalat Iduladha dan Idulfitri, maka 
ia (Abu Waqid) menjawab: Adalah beliau pada shalat 
dua hari raya membaca qaaf wal-qur’aanil-majiid dan 
iqtarabatis-saa‘ah wansyaqqal-qamar” [HR para ahli 
hadis, kecuali al-Bukhari]. 
 

3. Khutbah Iduladha 

Sesudah selesai melaksanakan shalat Id dua rakaat, 
imam langsung berkhutbah satu kali, tidak diselingi dengan 
duduk antara dua khutbah. Khutbah dimulai dengan tahmid 
(membaca al-hamdu lillah), tidak dengan takbir karena tidak 
ada riwayat sahih yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. 
memulai khutbah Id dengan takbir. Hanya saja dalam 
khutbah Id memang diperbanyak menyelingi dengan bacaan 
takbir, bukan dimulai dengan takbir. Khutbah diakhiri 
dengan doa, dengan mengangkat tangan jari telunjuk 
tangan kanan, sebagaimana pada khutbah Jumat. 

ِِب َسِعيٍد اْْلُْدرِ ِّ  َعْن 
َ
 َعلَيِْه   اهللُ  َصَّلَّ  رَُسوُل اهلِل  َكَن  قَاَل  أ
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ُ
بَْدأ ََ ٍء  ُل ََشْ وَّ

َ
ْضََح إِىَل الُْمَصَّلَّ فَج

َ
ٍَ الِْفْطِر َواأْل وََسلََّم ََيُْرُج يَْو

ٍُ ُمَقابَِل انلَّاِس َوانلَّاُس ُجلُوٌس  نَْْصُِف َفيَُقو ََ اَلُة ُثمَّ  بِِه الصَّ
ُمُرُهْم فَِإْن كَ 

ْ
ْن لَْعَ ُصُفوفِِهْم َفَيِعُظُهْم َوُيوِصيِهْم َوَيج

َ
َن يُِريُد أ

نَْْصُِف  ََ َمَر بِِه ُثمَّ 
َ
ٍء أ ُمَر بََِشْ

ْ
ْو يَج
َ
ْقَطَع َبْعثًا َقَطَعُه أ متفق ]ََ

 .[عليه
Artinya: “Dari Abu Said al-Khudri [diriwayatkan] bahwa ia 
berkata: Rasulullah saw. keluar pada hari raya Idulfitri dan 
Iduladha menuju lapangan tempat shalat, maka hal 
pertama yang beliau lakukan adalah shalat, kemudian 
manakala selesai beliau berdiri menghadap orang banyak 
yang tetap duduk dalam saf-saf mereka, lalu beliau 
menyampaikan nasehat dan pesan-pesan serta perintah 
kepada mereka; lalu jika beliau hendak memberangkatkan 
angkatan perang atau hendak memerintahkan sesuatu 
beliau laksanakan, kemudian beliau pulang” [Muttafaq 
alaih] 
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TUNTUNAN KURBAN 
 
 

A. Pengertian Kurban 

Dalam khazanah Islam, kurban disebut dengan kata 

udlhiyah merupakan bentuk jamak dari kata dlahiyah yang 

berarti hewan sembelihan, disebut juga nahr (ibadah kurban). 

Maksudnya ialah suatu bentuk ibadah kepada Allah dengan 

mengurbankan atau menyembelih jenis hewan tertentu pada 

hari-hari tertentu pula sesuai dengan ketentuan syarak. 

Kurban diniatkan karena Allah dengan cara menyembelih 

hewan ternak berupa unta, sapi/lembu ataupun kambing/ 

domba. Kurban dilakukan pada hari raya Iduladha, yakni tanggal 

10 Zulhijjah, dan dapat pula dilakukan pada hari-hari tasyriq, 

yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Batas waktu 

pelaksanaannya adalah setelah melaksanakan shalat Iduladha di 

lapangan sampai dengan sebelum tiba waktu maghrib hari 

tasyriq yang terakhir. 
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Orang yang berkurban (shahibul-qurban) hendaknya 

memelihara (tidak memotong) rambut dan kukunya sejak 

tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan usai penyembelihan hewan 

kurbannya. Hal ini berdasar pada hadis berikut ini: 

ٍِّ  َعنْ 
ُ
 َكنَ  َمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصَّلَّ  اهللِ  رَُسوُل  قَاَل  ْت َقالَ  أ َسلََمةَ  أ
ِهلَّ  َفإَِذا يَْذََبُهُ  ِذبْحٌ  َِلُ 

ُ
ةِ  ِذ  ِهاَلُل  أ ُخَذنَّ  فَاَل  احْلِجَّ

ْ
 َواَل  َشْعِرهِ  ِمنْ  يَج

ْظَفارِهِ  ِمنْ 
َ
َ  َحَّتَّ  َشيْئًا أ  [.رواه مسلم] يَُضِّحِّ

Artinya: “Dari Ummu Salamah r.a. [diriwayatkan], ia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: siapa saja yang memiliki hewan 
kurban untuk disembelih maka sejak tanggal 1 Zulhijjah ia tidak 
boleh mencukur rambut dan memotong kukunya sedikitpun 
hingga ia sembelih hewan kurbannya” [HR Muslim]. 

 
B. Dasar Hukum Kurban 

1. Dasar Sejarah 

Ibadah kurban berasal dari syariat Nabi Ibrahim a.s., 

dan beliau sendiri yang mula-mula melaksanakannya. Beliau 

bermimpi Allah swt. memerintahkannya agar menyembelih 

putra kesayangannya, Ismail a.s.. Mimpi itu beliau yakini 

sebagai mimpi yang benar yang disampaikan Allah 

kepadanya. Oleh karenanya, mimpi itu disampaikan kepada 

Ismail a.s. dan Ismail a.s. sependapat dengan ayahnya, 

bahwa mimpi itu adalah mimpi yang benar, sehingga 

perintah Allah untuk menyembelih dirinya harus 

dilaksanakan. Pada saat kedua orang bapak anak itu akan 

melaksanakan perintah dengan penuh ketaatan dan 

ketundukan kepada-Nya, Allah mengganti Ismail a.s. dengan 
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seekor sembelihan yang besar. Kisah Nabi Ibrahim a.s. ini 

diabadikan oleh Allah di dalam al-Qur’an, yaitu surat ash-

Shaffat (37): 102-108; 

ْذََبَُك 
َ
ِِنّ أ
َ
ٍِ أ رَٰى ِِف الَْمنَا

َ
يْعَ قَاَل يَا ُبَ َّ إِِِنّ أ ا بَلََغ َمَعُه السَّ فَلَمَّ

بَِت اْفَعْل َما تُْؤَمرُ  ۚ   فَانُظْر َماَذا تََرىٰ 
َ
َستَِجُدِِن ِإن  ۚ   قَاَل يَا أ

ابِِرينَ َشاَء اهللُ  ْسلََما َوتَلَُّه لِلَْجِبْيِ .  ِمَن الصَّ
َ
ا أ ْن . فَلَمَّ

َ
نَاُه أ َْ َونَاَد

ْؤَيا. إِبَْراِهيمُ  يَا قَْت الرُّ لَِك ََنِْز  الُْمْحِسنِْيَ  ۚ   َقْد َصدَّ
. إِنَّا َكَذٰ

نَاُه بِِذبٍْح َعِظيمٍ . ُء الُْمِبْيُ إِنَّ َهَذا لَُهَو ابْلَالَ  َْ ا َعلَيِْه َوتََرْكنَ . َوفََد
 ْ  .[101-103: 33الصفات، ]آلِخِريَن ِِف ا

Artinya: “Maka tatkala anak itu sampai (pada umur 
sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim 
berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam 
mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa 
pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa 
yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan 
mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala 
keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan 
anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). 
Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu 
telah membenarkan mimpi itu", sesungguhnya demikianlah 
Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat 
baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. 
Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang 
besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di 
kalangan orang-orang yang datang kemudian.” [QS ash-
Shaffat, 37: 103-108]. 
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Bersamaan dengan perintah melaksanakan shalat 

Iduladha pada tahun pertama sesampainya Nabi 

Muhammad saw. di Madinah setelah hijrah, perintah 

melaksanakan ibadah kurban disampaikan. Dengan 

melaksanakan ibadah kurban, diharapkan kaum muslimin 

ingat serta meneladani ketaatan Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi 

Ismail a.s. dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Di 

samping itu, dengan melaksanakan kurban seluruh umat 

manusia, laki-laki dan perempuan, kaya maupun miskin, 

dewasa maupun anak-anak, dapat bergembira bersama 

sambil mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid selama 

hari raya Iduladha dan hari-hari tasyriq. 

2. Dasar Nash 

a. Surat al-Kautsar (108): 1-2 sebagai berikut; 

ْوقََر  َْ ْعَطيَْناَك الْ
َ
َرح َفَصلِّ لَِربَِّك ( 1)إِنَّا أ

ح
 الْوقر،] (2)وَاْن

101 :1-2]. 
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan 
kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat 
karena Tuhanmu dan berkurbanlah” [QS al-Kautsar 
(108): 1-2]. 

b. Surat al-Hajj (22): 36 

َوابُْلْدَن َجَعلَْناَها لَُكْم ِمْن َشَعآئِِر اهلِل لَُكْم ِفيَْها َخْْيٌ 
فَاْذُكُرْوا اْسَم اهلِل َعلَيَْها َصَوآٌف فَإَِذا وََجبَْت ُجنُْوُبَها َفُُكُْوا 

ْطِعُمْوا الَْقانَِع َوالُْمْعرَتَّ 
َ
ْرنَاَها لَُكْم . ِمنَْها َوأ َكذلَِك ّسرَّ

ُرْوَن لََعلَّ  ُْ  .[33: 22 احلج،]ُكْم تَْش
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Artinya: “Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta 
itu sebagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh 
kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu 
nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam 
keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila 
telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan 
beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada 
padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang 
meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-
unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu 
bersyukur” [QS al-Hajj (22): 36]. 

c. Hadis Nabi Muhammad saw. 

نَّ رَُسوَل  -1
َ
َعلَيِْه وََسلََّم َقاَل َما  اهللُ َصَّلَّ  اهللِ َعْن ََعئَِشَة أ

َحبَّ إِىَل 
َ
ٍَ انلَّْحِر أ ِمْن إِْهَراِق  اهللِ َعِمَل آَدِِمٌّ ِمْن َعَمٍل يَْو

ْظالَ 
َ
ْشَعارَِها َوأ

َ
ٍَ الِْقيَاَمِة بُِقُرونَِها َوأ ِِت يَْو

ْ
َها َََّج ٍِ إِنَّ فَِها ادلَّ

نَّ ا
َ
ٍَ ََلََقُع ِمْن َوأ َقَع ِمْن اْ  اهللِ دلَّ ََ ْن 

َ
رِْض بَِمََكٍن َقبَْل أ

َ
أل

 [رواه الرتمذى] .فَِطيبُوا بَِها َنْفًسا
Artinya: “Dari Aisyah ra [diriwayatkan], bahwasanya 
Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada amal manusia 
yang lebih disukai Allah pada hari nahr (selain) daripada 
mengalirkan darah (berkurban). Sesungguhnya orang 
yang berkurban itu datang pada hari kiamat dengan 
membawa tanduk, bulu dan kuku binatang kurbannya 
dan sesungguhnya darah yang mengalir itu akan lebih 
cepat sampai kepada Allah sebelum mengalir ke tanah. 
Maka sucikanlah dirimu dengan berkurban” [HR at-
Turmudzi]. 
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نَّ رَُسوَل  -2
َ
ِِب ُهَريَْرَة أ

َ
َعلَيِْه وََسلََّم َقاَل  اهللُ َصَّلَّ  اهللِ َعْن أ

ْقَرَبنَّ ُمَصالَّ  َمْن َكَن َِلُ َسَعٌة َولَْم يَُضحِّ َفالَ  رواه أمحد ] نَاََ
 [.وابن ماجه وصححه احلاكم

Artinya: “Dari Abu Hurairah [diriwayatkan], bahwa-
sanya Rasulullah saw. bersabda: Siapa saja yang 
mempunyai kelapangan (untuk berkurban) tetapi tidak 
berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati 
tempat shalat (Id) kami. [HR Ahmad, Ibnu Majah, dan 
dinyatakan sahih oleh al-Hakim]. 

 
C. Hewan Kurban 

1. Jenis Hewan Kurban 

Hewan kurban ialah binatang yang termasuk 

bahimatul-an‘am (binatang ternak), yaitu unta, sapi, kerbau, 

kambing, domba dan kibas. Tidak ada nash yang 

menjelaskan mana yang lebih utama dijadikan hewan 

kurban di antara hewan-hewan tersebut. Firman Allah swt.: 

ٍٍ َمْعلُوَماٍت لَْعَ لَُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اهللِ  ِليَْشَهُدوا َمَنافِعَ  يَّا
َ
 ِِف أ

ْطِعُموا ابْلَائَِس الَْفِقَْي 
َ
ٍِ فَُُكُوا ِمنَْها َوأ ْنَعا

َ
َما َرَزَقُهْم ِمْن بَِهيَمِة اأْل

 .[21: 22 احلج،]
Artinya: “Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat 
bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah 
pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah 
berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka 
makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) 
berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi 
fakir” [QS al-Hajj (22): 28]. 



25 

 

2. Umur Hewan Kurban 

Hewan kurban disyaratkan telah memenuhi kriteria 

musinnah, yaitu batas minimal usia hewan kurban; 

1) Unta, telah berumur lima tahun lebih 
2) Sapi atau kerbau, telah berumur dua tahun lebih 
3) Kambing atau domba, telah berumur satu tahun lebih. 

Selama masih ada binatang kurban dengan kriteria umur di 

atas, tidak boleh berkurban dengan anak kambing 

(jadza'ah). Hadis Nabi Muhammad Saw.: 

وا تَْذََبُ  َعلَيِْه وََسلََّم الَ  اهللُ َصَّلَّ  اهللِ َعْن َجابٍِر قَاَل َقاَل رَُسوُل 
نِ  ُمِسنًَّة إاِلَّ  إاِلَّ 

ْ
ج ْعُُسَ َعلَيُْكْم َفَتْذََبُوا َجَذَعًة ِمْن الضَّ ََ ْن 

َ
 أ

 .[رواه مسلم]
Artinya: “Dari Jabir [diriwayatkan], ia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: Jangan kamu sembelih (untuk berkurban) 
kecuali (yang telah) musinnah, melainkan jika kamu 
kesulitan memperolehnya, sembelihlah jadza'ah (anak 
kambing)” [HR Muslim]. 

3. Sifat dan Kondisi Hewan Kurban 

Hewan kurban harus hewan yang sehat, enak 

dipandang mata, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, 

tidak ada cacat seperti buta, rusak kulitnya, pincang dan 

sebagainya. Hadis Nabi Muhammad saw.: 

نٍَس قَاَل َضَحَّ انلَِِّبُّ َصَّلَّ  -1
َ
َم بَِكبَْشْْيِ  اهللُ َعْن أ

َعلَيِْه وََسلَّ
َ َووََضَع رِْجلَُه لَْعَ  قَْرَنْْيِ َذََبَُهَما بَِيِدهِ وََسَّمَّ َوَكَبَّ

َ
ْملََحْْيِ أ

َ
أ

 .[رواه ابلرارى ومسلم] ِصَفاِحِهَما
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Artinya: “Dari Anas [diriwayatkan], ia berkata: Nabi saw. 
telah berkurban dengan dua ekor kibas (domba) yang enak 
dipandang mata lagi mempunyai tanduk, beliau 
menyembelih sendiri dengan membaca basmalah dan 
takbir, kemudian meletakkan kakinya di atas leher kedua 
kibas itu” [HR al-Bukhari dan Muslim]. 

ٍَ ِفينَا رَُسوُل ا -2 َعلَيِْه  اهللُ َصَّلَّ  اهللِ لََْبَاِء بِْن ََعزٍِب قَاَل قَا
ْرَبٌع الَ فَ وََسلََّم 

َ
ُ َعَورَُها  َقاَل أ َحايَا الَْعْوَراُء ابْلَْيِّ ََتُوُز ِِف الضَّ

ِسُْي الَّ  َْ ُ َعرَُجَها َوالْ ُ َمرَُضَها َوالَْعرَْجاُء ابْلَْيِّ َِ َوالَْمِريَضُة ابْلَْيِّ
رواه أمحد واألربعة وصححه الرتمذى وابن حبان ]ُتنْيِق  الَ 

 .[واحلاكم
Artinya: “Dari al-Bara' bin ‘Azib [diriwayatkan], ia berkata: 
Rasulullah saw. berdiri di antara kami dan bersabda: Empat 
macam binatang yang tidak boleh untuk berkurban adalah 
binatang yang buta yang jelas kebutaannya, binatang yang 
sakit yang jelas sakitnya, binatang yang pincang yang jelas 
pincangnya dan binatang yang kurus kering yang tidak 
banyak dagingnya” [HR Ahmad dan empat ahli hadits, dan 
dinyatakan sahih oleh at-Turmudzi, Ibnu Hibban dan al-
Hakim]. 

4. Jumlah Hewan Kurban 

Pada prinsipnya perintah berkurban ditujukan kepada 

satu orang, yaitu satu ekor kambing atau domba untuk satu 

orang, dan satu ekor unta, sapi atau kerbau untuk tujuh 

orang. Namun demikian ada kebolehan berkurban atas 

nama keluarga, yaitu satu ekor kambing atau domba untuk 

satu orang dan keluarganya. Apabila seseorang atau satu 
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keluarga ingin berkurban dengan satu unta, satu orang ingin 

berkurban dengan dua kambing dan seterusnya, hal ini 

dibolehkan bahkan dianjurkan, sesuai dengan perbuatan 

Nabi Muhammad saw. yang berkurban dengan dua ekor 

kambing. Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut: 

 اهللُ َصَّلَّ  اهللِ قَاَل ََنَْرنَا َمَع رَُسوِل  اهللِ َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد  -1
ٍَ احْلَُديِْبيَِة ابْلََدنََة َعْن َسبَْعٍة َوابْلََقَرَة َعْن َسبَْعةٍ  . َعلَيِْه وََسلََّم ََع

 [.رواه مسلم وأبو داود والرتحذى]
Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah [diriwayatkan], ia berkata: 
Kami berkurban bersama Rasulullah saw. di Hudaibiyah 
dengan seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi (atau 
kerbau) untuk tujuh orang” [HR Muslim, Abu Dawud dan at-
Turmudzi]. 

ِِب  -2
َ
ْ  َعْن أ يُّوَب ا

َ
نَْصارِ ِّ أ

َ
َعْهِد انلَِِّبِّ  قَاَل َكَن الرَُّجُل ِِف  أل

ْهِل بَيِْتِه  اهللُ َصَّلَّ 
َ
اِة َعنُْه َوَعْن أ َعلَيِْه وََسلََّم يَُضِّحِّ بِالشَّ
ُكلُوَن َوُيْطِعُموَن ُثمَّ َتَباََه انلَّاُس فََصاَر َكَما تََرى

ْ
رواه ] .َفيَج
 .[ماجه والرتمذىابن 

Artinya: “Dari Abu Ayyub al-Anshari [diriwayatkan], ia 
berkata: Seseorang pada masa Nabi saw. berkurban dengan 
seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka 
(sekeluarga) lalu memakannya dan memberi makan orang-
orang hingga merasa senang. Maka jadilah sebagaimana 
yang engkau lihat” [HR Ibnu Majah dan at-Turmudzi]. 

نٍَس 
َ
 بَِكبَْشْْيِ  وََسلََّم  َعلَيِْه   اهللُ َصَّلَّ  انلَِِّبُّ  َضَحَّ  قَاَل  َعْن أ
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َ َووََضَع رِْجلَُه لَْعَ  قَْرَنْْيِ َذََبَُهَما بَِيِدهِ وََسَّمَّ َوَكَبَّ
َ
ْملََحْْيِ أ

َ
أ

 [.رواه ابلرارى ومسلم] ِصَفاِحِهَما
Artinya: “Dari Anas [diriwayatkan], ia berkata: Nabi saw. 
telah berkurban dengan dua ekor kibas (domba) yang enak 
dipandang mata lagi mempunyai tanduk, beliau 
menyembelih sendiri dengan membaca basmalah dan 
takbir, kemudian meletakkan kakinya di atas leher kedua 
kibas itu” [HR al-Bukhari dan Muslim]. 
 

D. Penyembelihan Hewan Kurban 

1. Waktu Penyembelihan 

Penyembelihan hewan kurban dimulai setelah selesai 

khutbah Iduladha sampai dengan berakhirnya hari tasyriq, 

yaitu terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Dasarnya 

adalah hadis Nabi Muhammad saw.: 

 اهللِ قَااَل رَُساوُل : َعنُْه قَااَل  اهللُ َعْن الََْبَاِء بِْن ََعزٍِب رَِِضَ  -1
الَ  اهللُ َصَّلَّ  َما يَْذبَُح نِلَْفِساِه َعلَيِْه وََسلََّم َمْن َذبََح َقبَْل الصَّ ِة فَإِنَّ

الَ  َصاَب ُسنََّة الُْمْساِلِمْيَ َوَمْن َذبََح َبْعَد الصَّ
َ
ُه َوأ ُْ  ِة َفَقْد َتمَّ نُُس

 .[متفق عليه]
Artinya: “Dari al-Bara' bin ‘Azib r.a. [diriwayatkan], ia 
berkata: Rasulullah saw. bersabda: Siapa saja yang 
menyembelih (binatang kurban) sebelum shalat (Id), maka 
sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan 
siapa saja yang menyembelih setelah shalat (Id), maka telah 
sempurna ibadah kurbannya dan sesuai dengan ibadah 
kaum muslimin” [Muttafaq ‘alaih]. 
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َل اَعلَيْاِه وََسالََّم قَا اهللُ َصَّلَّ  ِِبِّ انلَّ  َعِن  مٍ ُمْطعِ بِْن  ُجبَْْيٍ َعْن  -2
  ُكُّ وَ 

َ
ٍِ يَّ أ  .[رواه أمحد] حٌ َذبْ  يِق ْْشِ التَّ  ا

Artinya: “Dari Jubair bin Mun’im r.a. [diriwayatkan], bahwa 
Nabi saw. bersabda: … Semua hari tasyriq adalah waktu 
penyembelihan (hewan kurban)” [HR Ahmad]. 

2. Siapa Penyembelihnya? 

Penyembelih hewan kurban diutamakan ialah orang 
yang berkurban sendiri, sesuai dengan perbuatan Nabi 
Muhammad saw.. Namun demikian tidak ada larangan 
mewakilkannya kepada orang lain. Hadis Nabi saw.: 

نٍَس قَاَل َضَحَّ انلَِِّبُّ َصَّلَّ  -1
َ
َم بَِكبَْشْْيِ  اهللُ َعْن أ

َعلَيِْه وََسلَّ
َ َووََضَع رِْجلَُه لَْعَ  قَْرَنْْيِ َذََبَُهَما بَِيِدهِ وََسَّمَّ َوَكَبَّ

َ
ْملََحْْيِ أ

َ
أ

 .[رواه ابلرارى ومسلم] ِصَفاِحِهَما
Artinya: “Dari Anas [diriwayatkan], ia berkata: Nabi saw. 
telah berkurban dengan dua ekor kibas (domba) yang enak 
dipandang mata lagi mempunyai tanduk, beliau 
menyembelih sendiri dengan membaca basmalah dan 
takbir, kemudian meletakkan kakinya di atas leher kedua 
kibas itu” [HR al-Bukhari dan Muslim]. 

2-  
َ
ِِب َطاِلٍب أ

َ
نَّ نَِِبَّ اهلِل َصَّلَّ اهللُ  نَّ َعِِلَّ ْبَن أ

َ
ْخََبَُه أ

َ
 َعلَيِْه أ

ْقِسَم بُْدنَُه ُُكََّها حُلُوَمَها  ََ ْن 
َ
َمَرُه أ

َ
ٍَ لَْعَ بُْدنِِه َوأ ُقو ََ ْن 

َ
َمَرُه أ

َ
وََسلََّم أ

ْعِطَي ِِف ِجَزارَ  َُ تَِها ِمنَْها وَُجلُوَدَها وَِجاَللََها ِِف الَْمَساِكِْي َواَل 
 [.مسلمابلرار  ورواه ]َشيْئًا 
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Artinya: “Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Nabiyullah 
saw. memerintahkan agar ia melaksanakan kurban beliau 
dan memerintahkan pula agar ia membagikan semua 
daging, kulit dan pakaiannya pada orang-orang miskin dan 
tidak memberikan sedikitpun dari hewan kurban dalam 
pekerjaan jagal” [HR al-Bukhari dan Muslim].  

3. Alat untuk Menyembelih 

Semua jenis alat yang dapat digunakan untuk 

menyembelih hewan, seperti pisau, parang dan sejenisnya, 

dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban, kecuali gigi, 

kuku dan tulang. Hadis Nabi saw.: 

َصاَّلَّ  اهللِ َعنُْه قَاَل قَااَل رَُساوُل  اهللُ يٍج رَِِضَ دَ َعْن َرافِِع بِْن خُ 
ٍَ وَُذِكَر اْسُم  اهللُ  ْنَهَر ادلَّ

َ
َعلَيِْه فَُُكُوا لَايَْس  اهللِ َعلَيِْه وََسلََّم َما أ

اا  مَّ
َ
انُّ َفَعْظاٌم َوأ اا السِّ مَّ

َ
قُُكْم َعْن َذلَِك أ َحدِّ

ُ
ُفَر وََسج نَّ َوالظُّ السِّ

ُفُر َفُمَدى احْلَبََشةِ   .[متفق عليه] الظُّ
Artinya: “Dari Rafi‘ bin Khudaij r.a. [diriwayatkan], ia 
berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apa saja alat yang 
dapat menumpahkan darah dan disebut nama Allah (ketika 
menyembelih), maka makanlah (dagingnya). Asal (alat itu) 
bukan gigi dan kuku. Akan kuberitahukan kepadamu 
tentang itu. Adapun gigi itu adalah tulang dan kuku adalah 
pisau orang Habasyah” [Muttafaq Alaih]. 

Alat penyembelih tersebut haruslah tajam sebagai 

bentuk “ihsan” dalam penyembelihan. Hadis Nabi saw.: 

وٍْس قَاَل قِنَْتاِن 
َ
اِد بِْن أ  َصَّلَّ َحِفْظتُُهَما َعْن رَُسوِل اهللِ َعْن َشدَّ

َم َقاَل إِنَّ اهللَ اهلُل َعلَ 
ٍء فَإَِذا يِْه وََسلَّ  َكتََب اإْلِْحَساَن لَْعَ ُُكِّ ََشْ



31 

 

بَْح َوَْلُ  ْحِسنُوا اَّلَّ
َ
ْحِسنُوا الِْقتْلََة َوإَِذا َذََبْتُْم فَج

َ
ِحدَّ َقتَلْتُْم فَج

ْح َذبِيَحتَُه  لُْْيِ
َحُدُكْم َشْفَرتَُه فَ

َ
 .[رواه مسلم]أ

Artinya: “Dari Syaddad ibn Aus r.a. [diriwayatkan], ia 
berkata: Ada dua hal yang senantiasa aku jaga yang 
berasal dari Rasulullah saw.. Beliau bersabda: Allah 
memerintahkan untuk berbuat “ihsan” terhadap segala 
sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka membunuhlah 
dengan cara yang baik dan apabila kamu menyembelih, 
maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendak-
lah ia mengasah pisaunya agar baik penyembelihannya” 
[HR Muslim]. 
  

4. Bagian Tubuh Hewan yang Disembelih 

Bagian tubuh hewan yang disembelih adalah tepat 
pada leher atau tenggorokan dengan memutus dua urat 
nadi hewan tersebut. 

 
5. Menghadapkan Hewan Kurban ke Arah Kiblat dan 

Membaca Doa Penyembelihan 

Sebelum disembelih, hewan kurban dihadapkan ke 
arah kiblat dan dibacakan doa penyembelihan, sesuai 
dengan petunjuk Nabi Muhammad saw.: 

ٍَ َح انلَِِّبُّ َصَّلَّ اهللُ  َقاَل َذبَ َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اهللِ   َعلَيِْه وََسلََّم يَْو
يِْن فَلَ 

َ
ْملََحْْيِ ُموَجج

َ
قَْرَنْْيِ أ

َ
بِْح َكبَْشْْيِ أ َهُهَما َقاَل إِِنِّ اَّلَّ ا وَجَّ مَّ

رَْض لَْعَ ِملَِّة ِإبَْراِهيَم 
َ
َمَواِت َواأْل ِ  َفَطَر السَّ ْهُت وَْجِِهَ لَِّلَّ وَجَّ

ِكَْي إِنَّ َصاَلِِت َونُسُ  نَا ِمْن الُْمْْشِ
َ
ِِك َوَُمْيَاَ  َوَمَماِِت َحِنيًفا َوَما أ
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يَك َِلُ َوبِذَ هلِلِ  نَا ِمْن الُْمْسِلِمَْي  رَبِّ الَْعالَِمَْي اَل َِرِ
َ
ِمْرُت َوأ

ُ
لَِك أ

ِتِه بِاْسِم اهلِل َواهللُ اللَُّهمَّ ِمنَْك َولََك َوَعْن ُُمَ  مَّ
ُ
ٍد َوأ ْكََبُ ُثمَّ َذبَحَ مَّ

َ
  أ

 .[رواه أبو داود]
Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah al-Anshary [diriwayatkan] 
bahwa Rasulullah saw. menyembelih dua kibas pada hari 
penyembelihan. Ketika beliau menghadapkan (ke arah 
kiblat) kedua kibas tersebut beliau berdo’a; “Inni wajjahtu 
wajhiya lil-ladzii fatharas-samaawaati wal-ardla haniifan 
muslima, wa maa ana minal-musyrikiin, inna shalaatii wa 
nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi Rabbil-‘aalamiin, 
laa syariikalahu wa bidzaalika umirtu wa ana minal-
muslimiiin, Allaahumma minka wa laka wa ‘an Muhammad 
wa Ummatihi, bismillahi Allahu Akbar” (Sesungguhhnya aku 
hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan 
langit dan bumi dengan tulus ikhlas dan menyerahkan diri 
dan aku bukanlah golongan orang-orang musyrik. 
Sesungguhnya salatku, pengabdianku, hidupku dan matiku 
adalah untuk Allah Zat yang menguasai alam semesta. 
Tidak ada sekutu bagi-Nya, dan demikian aku diperintahkan 
dan aku termasuk orang-orang muslim. Ya Allah (qurban ini) 
dari-Mu dan untuk-Mu dan dari Muhammad dan umatnya, 
dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar). 
Kemudian beliau menyembelih” [HR Abu Dawud]. 
 

E. Pembagian Daging Hewan Kurban 

Para ulama sepakat bahwa daging kurban tidak boleh 

diperjualbelikan. Daging hewan kurban hanya dibagikan untuk 

orang-orang yang berhak, yaitu shahibul-qurban (orang yang 

berkurban) dan keluarganya, fakir dan miskin di sekitarnya, 
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kerabat dan tetangga serta untuk disimpan. Beberapa nash yang 

menjadi dasar adalah firman Allah dalam surah al-Hajj (22) ayat 

28 (lihat halaman 23, dalil untuk Butir C.1.) dan ayat 36 (lihat 

halaman 21, dalil untuk Butir B.2.b.) serta hadis Nabi saw.: 

ٍُ  اهللُ َعْن ََعئَِشَة رَِِضَ  -1 ِحيَُّة ُكنَّا ُنَملُِّح ِمنُْه َفنَْقَد َعنَْها َقالَْت الضَّ
ُكلُوا إاِلَّ  َعلَيِْه وََسلََّم بِالَْمِدينَِة َفَقاَل الَ  اهللُ انلَِِّبِّ َصَّلَّ بِِه إِىَل 

ْ
 تَج

ْطِعَم ِمنُْه وَ قاَلَ  َُ ْن 
َ
َراَد أ

َ
ٍٍ َولَيَْسْت بَِعِزيَمٍة َولَِكْن أ يَّا

َ
ْعلَمُ  اهللُ قََة أ

َ
 أ

 .[متفق عليه]
Artinya: “Dari Aisyah r.a. [diriwayatkan], ia berkata: Dahulu 
kami biasa mengasinkan daging kurban sehingga kami bawa 
kepada Nabi saw. di Madinah, lalu beliau bersabda: Janganlah 
kamu makan daging kurban kecuali tiga hari. Tetapi larangan 
ini bukan keharusan, melainkan dengan maksud agar orang 
miskin dapat memakannya. Allah Yang Maha Tahu” [Muttafaq 
‘alaih]. 

ُقوُل ُكنَّا الَ  اهللُ رَِِضَ  اهللِ َعبِْد  بِْن  َعْن َجابِرِ  -2 ََ ُكُل ِمْن  َعنُْه 
ْ
نَج

ٍِ بُْدنِنَا فَْوَق قاَلَ  َ  نَلَا انلَِِّبُّ َصَّلَّ حُلُو َعلَيِْه وََسلََّم  اهللُ ِث ِمًن فَرَخَّ
َكلَْنا َوتََزوَّْدنَاَفَقاَل ُُكُوا َوتََزوَُّدوا 
َ
 .[متفق عليه] فَج

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah r.a. [diriwayatkan], ia berkata: 
Dahulu kami tidak memakan daging kurban lebih dari tiga hari 
di Mina, Lalu Nabi saw. memberi keringanan kepada kami dan 
bersabda: Makanlah dan berbekallah (simpanlah). Maka kami 
makan dan berbekal (menyimpannya)” [Muttafaq ‘alaih].  

ْكَوِع َقاَل قَاَل انلَِِّبُّ َصَّلَّ َعْن َسلََمَة بِْن اْ  -3
َ
َعلَيِْه وََسلََّم َمْن  اهللُ أل
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ا يُْصِبَحنَّ َبْعَد قَاِِلٍَة َوَبيِقَ ِِف بَيِْتِه ِمنُْه ََشْ  َضَحَّ ِمنُْكْم فَالَ  ٌء فَلَمَّ
ٍُ الُْمْقِبُل قَالُوا يَا رَُسوَل  ٍَ الَْماِِض  اهللِ َكَن الَْعا َنْفَعُل َكَما َفَعلْنَا ََع

ٍَ َكَن بِانلَّاِس َجْهٌد  ْطِعُموا َوادَِّخُروا فَِإنَّ َذلَِك الَْعا
َ
قَاَل ُُكُوا َوأ

ْن تُِعينُوا ِفيَها
َ
رَْدُت أ

َ
 .[متفق عليه] فَج

Artinya: “Dari Salamah bin al-Akwa‘ [diriwayatkan], ia berkata: 
Nabi saw. bersabda: Siapa saja yang menyembelih binatang 
kurban, maka jangan ada sisa sesudah tiga hari di rumahnya 
walaupiun sedikit. Kemudian pada tahun berikutnya mereka 
bertanya (kepada beliau): Hai Rasulullah, apakah kami harus 
berbuat seperti tahun yang lalu? Rasulullah saw. menjawab: 
Makanlah, berikanlah kepada orang dan simpanlah. 
Sesungguhnya pada tahun yang lalu banyak orang kekurangan, 
maka aku ingin supaya kamu membantunya.” [Muttafaq ‘alaih] 

Jumlah bagian daging kurban yang akan diterima oleh 

masing-masing yang berhak menerima tergantung pada 

keadaan. Oleh karena itu, jika pada suatu masa penyembelihan 

banyak fakir miskin yang memerlukan, maka shahibul-qurban 

tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, 

bahkan kalau perlu seluruh daging kurban diberikan kepada 

fakir miskin. Namun jika pada suatu masa penyembelihan tidak 

banyak orang miskin yang memerlukannya, shahibul-qurban 

dan keluarganya boleh menyimpan daging kurban itu dalam 

waktu yang tidak ditentukan. 

 
F. Kulit Hewan Kurban 

Pada prinsipnya, semua bagian dari hewan kurban harus 

dibagikan kepada yang berhak, termasuk kulit, kepala dan kaki 
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serta tidak boleh dijual. Hal ini sebagaimana disebutkan pada 

hadis kedua pada butir D.2. halaman 28 dan hadis Nabi 

Muhammad saw. sebagai berikut: 

نَّ انلَِِّبَّ َصَّلَّ اهلُل 
َ
ْخََبَُه أ

َ
نَّ َقَتاَدَة ْبَن انلُّْعَماِن أ

َ
ِِب َسِعيٍْد أ

َ
َعْن أ

 ٍَ ُكلُْوا حُلُْو
ْ
ْن اَل تَج

َ
َمْرتُُكْم أ

َ
ٍَ َفَقاَل إِِّنِّ ُكنُْت أ َم قَا

َعلَيِْه وََسلَّ
َضاِِح فَْوَق قاَلَ 

َ
ِحلُُّه لَُكْم فَُُكُْوا َما اأْل

ُ
ٍٍ ِليََسَعُكْم َوإِِّنِّ أ يَّا

َ
قَِة أ

قُْوا  َضاِِح َوُُكُْوا َوتََصدَّ
َ
ٍَ اْلَهدِ  َواأْل ِشئْنُْم َواَل تَِبيُْعْوا حُلُْو

َطْعتُْم ِمْن حُلُْوِمَها َشْسئًا 
َ
َواْستَْمتَُعْوا جِبُلُوِْدَها َواَل تَِبيُْعوَْها َوإِْن أ

 
َ
 [.رواه أمحد] ِّنَّ ِشئُْتمْ فَُُكُْوا أ

Artinya: “Dari Abu Said [diriwayatkan], bahwa Qatadah Ibn 
Nu‘man memberitakan kepadanya, bahwa Nabi saw. berdiri 
seraya bersabda: Dulu saya memerintahkan kepada kamu 
sekalian agar kamu tidak makan daging kurban lebih dari tiga 
hari, untuk memberi kelonggaran kepadamu. Dan sekarang 
saya membolehkan kepada kamu sekalian, maka makanlah 
sekehendakmu; jangan kalian jual daging dam dan daging 
kurban. Makanlah dan shadaqahkanlah serta gunakanlah 
kulitnya dan jangan kalian menjualnya. Sekalipun sebagian 
daging itu kamu berikan untuk dimakan orang lain, namun 
makanlah apa yang kalian sukai” [HR. Ahmad]. 

Pada masa lalu, tidak ada kesulitan dalam membagi 

bagian-bagian hewan kurban seperti tersebut di atas. Namun 

pada masa kini, dirasakan ada kesulitan, khususnya untuk 

membagikan kulit hewan kurban, karena sedikit orang yang 

dapat mengolah atau memanfaatkannya. Oleh karena itu, kulit 

hewan kurban dapat dimanfaatkan secara tidak langsung, 
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misalnya dengan cara dijual dan kemudian uang hasil penjualan 

diberikan kepada yang berhak menerima atau dibelikan daging 

atau kambing, atau dapat pula untuk kemaslahatan umum 

seperti pembangunan masjid.  

Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa 

tentang kebolehan menjual kulit hewan kurban agar dapat 

dimanfaatkan secara maksimal, di antaranya pada tahun 1997 

dan tahun 2004. Asas kebolehannya adalah prinsip raf‘ul-haraj 

(menghilangkan kesulitan), berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an 

surah al-Hajj (22): 78, al-Baqarah (2): 185, beberapa hadis Nabi 

saw. tentang kemudahan beragama dan kaidah fikih idza dlaqal-

amru ittasa’a, jika suatu urusan itu sempit, maka hendaknya 

dilonggarkan. 

Demikian pula para ulama tempo dulu, terhadap larangan 

menjual kulit hewan kurban tersebut, al-Auza‘i, Ahmad Abu 

Tsaur dan juga madzhab Syafi’i mengatakan bahwa dibolehkan 

menjual kulit hewan kurban sepanjang hasil penjualan itu 

ditasarufkan untuk kepentingan kurban (Muhammad asy-

Syaukani, Nailul Authar, Juz III, halaman 202). Imam Abu 

Hanifah berpendapat bahwa boleh menukarkan kulit hewan 

kurban sepanjang tidak dengan dinar atau dirham, melainkan 

dengan barang yang dapat dimanfaatkan (asy-Syaukani, 

Subulus-Salam, Juz IV, halaman 94). 

 
G. Arisan dan Latihan Kurban 

Di masyarakat, berkembang sebuah kebiasaan untuk 

mempermudah orang agar bisa berkurban, yaitu dengan cara 

arisan. Maksudnya, sekelompok orang mengeluarkan uang yang 
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telah disepakati jumlahnya untuk membeli hewan kurban secara 

bersama atau patungan. Pada tahun pertama, dapat membeli 

tiga ekor kambing dan dijadikan hewan kurban untuk tiga orang 

anggota kelompok, yang ditentukan dengan cara musyawarah 

atau cara yang lain. Demikian seterusnya, setiap tahun masing-

masing mengeluarkan uang dengan jumlah tertentu dan ada 

tiga orang yang mendapat kambing untuk berkurban, sampai 

semua anggota kelompok mendapat giliran untuk berkurban. 

Bolehkah cara semacam ini? 

Pada dasarnya, agama Islam tidak memberikan beban 

ibadah bagi umatnya di luar kemampuan masing-masing. Oleh 

karena itu, Islam tidak menganjurkan seseorang memaksakan 

diri untuk dapat menjalankan suatu ibadah yang ia belum 

memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, termasuk dalam 

soal berkurban. Namun demikian, jika seseorang telah 

berkeinginan kuat dan ada cara yang mudah untuk ditempuh, 

boleh saja orang tersebut melakukannya. Majelis Tarjih 

Muhammadiyah pernah mengeluarkan fatwa yang telah dimuat 

dalam buku Tanya Jawab Agama Jilid 3 Cet. III halaman 168, 

yang berkesimpulan bahwa arisan kurban seperti tersebut di 

atas tidak dilarang dan sah. Hal ini dengan pertimbangan, 

walaupun uang untuk membeli hewan kurban tersebut masih 

bersifat pinjaman, tetapi telah menjadi milik mutlak orang yang 

mendapat giliran berkurban.  

Lain halnya dengan iuran uang untuk berkurban, seperti 

yang banyak dilakukan para pelajar di sekolah Muhammadiyah 

maupun jamaah-jamaah masjid yang belum mampu untuk 

berkurban. Iuran kurban dilakukan oleh banyak orang dengan 
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mengumpulkan uang dalam jumlah yang tidak ditentukan, hasil 

pengumpulannya dibelikan hewan sembelihan. Apakah hal ini 

dibolehkan dan termasuk ibadah kurban? 

Berbeda dengan kasus arisan kurban, Majelis Tarjih 

Muhammadiyah memandang iuran kurban bukanlah termasuk 

ibadah kurban, karena syarat dan ketentuan ibadah kurban 

tidak terpenuhi, seperti 1 ekor kambing untuk 1 orang atau 1 

ekor sapi untuk 7 orang. Namun demikian, bukan berarti iuran 

kurban tidak diperbolehkan. Iuran kurban sangat baik dilakukan, 

bahkan sangat dianjurkan sebagai bentuk latihan berkurban 

bagi mereka yang belum mampu berkurban. Berkurban dengan 

iuran dimasukkan dalam kategori infak atau sedekah, bukan 

ibadah kurban. Majelis Tarjih Muhammadiyah telah 

mengeluarkan fatwa tentang hal ini, yang dimuat pada Majalah 

Suara Muhammadiyah No. 14 tahun ke-90 1426/2005. 

 
H. Panitia Kurban 

Tidak ada ketentuan khusus tentang panitia (‘amil) dalam 

ibadah kurban, berbeda dengan adanya panitia (‘amil) dalam 

ibadah zakat. Namun, sesuai dengan perkembangan zaman, 

saat ini di mana-mana ada pengorganisasian penyelenggaraan 

ibadah kurban, baik oleh takmir masjid/mushalla, pimpinan 

ranting, organisasi otonom atau amal usaha Muhammadiyah. 

Hampir tidak pernah ada lagi orang yang berkurban dengan 

menyembelih dan membagikan sendiri daging dari hewan 

kurbannya kepada orang-orang. Timbul pertanyaan, apakah 

pembentukan panitia untuk penyelenggaraan ibadah kurban di 

atas diperbolehkan menurut agama Islam? 
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Pada masa Rasulullah saw., sebagaimana diterangkan 

pada hadis kedua pada butir D.2. halaman 28, Ali ibn Abi Talib 

diperintahkan untuk melangsungkan penyembelihan kurban 

dan sekaligus membagikan daging, kulit dan bagian-bagian 

hewan kurban yang lain kepada yang membutuhkan. 

Keterangan ini sebenarnya dapat dijadikan dasar bolehnya 

membentuk sebuah panitia untuk menyelenggarakan ibadah 

kurban yang berfungsi membantu shahibul-qurban, mulai dari 

pengadaan, perawatan, penyembelihan dan pembagian daging 

hewan kurban. 

Di samping itu, sudah barang tentu jumlah orang yang 

berkurban pada masa sekarang cukup banyak, sehingga hewan 

kurban pun terkumpul sangat banyak. Apabila tidak dikelola 

secara bersama dalam sebuah panitia, sangat dimungkinkan 

munculnya berbagai kesulitan baik dalam soal penyembelihan, 

yang tidak semua orang saat ini bisa menyembelih dengan baik, 

maupun dalam soal pendistribusian daging kurban, yang sangat 

mungkin terjadi tumpang tindih, ada yang mendapat bagian 

banyak dan bahkan mungkin ada yang tidak mendapatkan 

bagian sama sekali. Oleh karena itu, adanya panitia 

penyelenggara ibadah kurban bukan hanya sejalan dengan 

ajaran Islam, tetapi sangat bermanfaat dalam pemerataan 

pembagian daging hewan kurban. 

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah hak dan 

kewajiban panitia penyelenggara ibadah kurban. Sebagai warga 

masyarakat dari kaum muslimin, tentu saja orang-orang yang 

tergabung dalam panitia tersebut secara pribadi berhak atas 

bagian daging dari hewan kurban. Namun, sebagai panitia yang 
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membantu shahibul-qurban, mereka tidak berhak atas upah 

yang diambil dari bagian hewan kurban. Upah panitia jika ada, 

termasuk jagal, menjadi beban shahibul-qurban yang telah 

dibantu penyelenggaraan ibadah kurbannya. Dalam praktiknya, 

jarang sekali panitia meminta atau diberi upah, kecuali jagal 

(penyembelih dan timnya) yang merupakan keahlian khusus. 

Dengan kata lain, biaya operasional panitia seyogyanya menjadi 

tanggung jawab shahibul-qurban. Apa yang diriwayatkan oleh 

Ali ibn Abi Talib di bawah ini perlu diperhatikan: 

ٍَ لَْعَ بُْدنِاِه  قُاو
َ
ْن أ
َ
َمَرِِن رَُسوُل اهلِل َصاَّلَّ اهلُل َعلَيْاِه وََسالََّم أ

َ
قَاَل أ

قِْسَم ُجلُوَدهَ 
َ
اَر ِمنَْهاا َشايْئًا َوأ ْعِطَي اجْلَازَّ

ُ
ْن اَل أ

َ
َمَرِِن أ

َ
ا وَِجاَللََها َوأ
 .[رواه ابو داود] َوقَاَل ََنُْن ُنْعِطيِه ِمْن ِعنِْدنَا

Artinya: “Ali ra. berkata; Rasulullah saw. telah memerintahkan 
kepadaku agar membantu dalam pelaksanaan kurban untanya 
dan agar membagikan kulit dan pakaiannya dan 
memerintahkan agar aku tidak memberikan sedikitpun dari 
hewan kurban kepada jagal. Ia (Ali) berkata: Kami memberikan 
upah (jagal) dari harta kami” [HR Abu Dawud]. 

Di sisi lain, panitia penyelenggara ibadah kurban dituntut 

untuk dapat membagikan daging hewan kurban secara merata 

kepada yang berhak menerimanya. Termasuk dalam soal 

pengelolaan kulit hewan kurban, panitia dapat menjualnya 

untuk dibelikan daging yang akan dibagikan kepada orang yang 

berhak atau memanfaatkannya dalam bentuk lain untuk 

kepentingan masyarakat sebagaimana disinggung pada butir F 

di atas. 
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I. Kurban untuk Orang yang telah Meninggal Dunia 

Pada hakekatnya, amal seseorang itu tidak tergantung 

kepada amal orang lain. Ia tidak akan memikul dosa orang lain 

dan ia pun akan memperoleh pahala dari apa yang ia usahakan 

sendiri. Allah swt. berfirman: 

ن لَّيَْس لِْْلِنَساِن إِالَّ َما َسَعٰ 
َ
ْخَرٰى، َوأ

ُ
الَّ تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

َ
انلجم، ] أ
33 :31-33] 

Artinya: “Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan 
memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia 
tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” [QS 
an-Najm (53): 38-39]. 

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi seseorang 

melakukan kurban diatasnamakan kepada orang yang telah 

meninggal dunia, kecuali karena orang yang berkurban tersebut 

adalah ahli waris yang sedang menunaikan amanat, wasiyat 

atau nadzar (hutang kepada Allah) dari orang yang meninggal 

dunia yang belum sempat dilaksanakannya pada masa 

hidupnya. Dengan kata lain, seseorang yang meninggal dunia, 

sedangkan ia masih punya hutang/nadzar atau wasiyat untuk 

berkurban, maka ahli warisnya dapat melaksanakannya apabila 

memiliki kemampuan. Hal ini, sebagaimana juga diterapkan 

dalam soal badal haji, yakni seorang anak sebagai ahli waris 

boleh menghajikan orang tuanya yang telah meninggal dunia, 

sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Saw.: 

ًة ِمْن ُجَهيْنََة َجاَءْت إِىَل انلَِِّبِّ 
َ
نَّ اْمَرأ

َ
صَّل اهلل  -َعِن ابِْن َعبَّاٍس أ

ْن ََتُجَّ ، فَلَْم ََتُجَّ  -عليه وسلم 
َ
ِّمِّ نََذرَْت أ

ُ
َحَّتَّ َماتَْت  َفَقالَْت إِنَّ أ
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ٌن  َْ ِك َد مِّ
ُ
يِْت لَْو َكَن لَْعَ أ

َ
َرأ
َ
ُحجُّ َعنَْها َقاَل َنَعْم، ُحِّجِّ َعنَْها، أ

َ
فَج
َ
أ

َحقُّ بِالَْوَفاءِ 
َ
ُكنِْت َقاِضَيًة اقُْضوا اهلَل، فَاهلُل أ

َ
 .[رواه ابلرار ] أ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. [diriwayatkan], sesungguhnya 
seorang perempuan datang kepada Nabi saw. seraya berkata: 
Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk menunaikan haji, 
tetapi sebelum sempat menunaikan nadzar hajinya itu, ia 
terlebih dahulu meninggal dunia. Apakah saya hars menunaikan 
haji itu untuknya? Nabi saw. menjawab: Ya, kerjakanlah haji itu 
untuk ibumu. Bukankah kalau ibumu mempunyai hutang engkau 
wajib membayarnya? Tunaikan hak-hak Allah sesungguhnya 
Allah lebih berhak untuk ditunaikan hak-hak-Nya” [HR al-
Bukhari dari Ibnu ‘Abbas]. 
 

J. Mengalihkan Dana Kurban untuk Orang Terdampak Bencana 

Suatu ketika, sangat mungkin terjadi dua kepentingan 

dihadapi secara bersamaan, yaitu antara membeli hewan untuk 

berkurban atau memberi bantuan pada orang-orang yang 

terdampak bencana alam yang sangat membutuhkan. Kasus 

seperti ini pernah terjadi beberapa waktu lalu, seperti pada 

waktu terjadi gempa dan tsunami di Aceh, bencana erupsi 

Merapi di Yogyakarta, banjir bandang di Wasior dan beberapa 

peristiwa bencana alam yang lain. Bahkan, mengingat Indonesia 

terletak pada daerah yang mempunyai banyak potensi bencana, 

khususnya gempa bumi dan erupsi gunung berapi, keadaan 

seperti tersebut di atas akan sangat mungkin terulang kembali. 

Lantas bagaimana solusinya, ketika dihadapkan pada dua pilihan 

antara membelanjakan harta untuk berkurban atau membantu 

orang terdampak bencana? Manakah yang harus didahulukan? 
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Memelihara kehidupan manusia adalah kewajiban bagi 

manusia yang lain, sebagaimana firman Allah dan hadis berikut: 

1-  ... 
َ
ْو فََساٍد ِِف اأْل

َ
َما َقتََل َمْن َقتََل َنْفًسا بَِغْْيِ َنْفٍس أ نَّ

َ
أ َْ رِْض َف
يًعا  ْحيَا انلَّاَس ََجِ

َ
َما أ نَّ

َ
أ َْ ْحَياَها َف

َ
َمْن أ يًعا وَّ : املائدة... ]انلَّاَس ََجِ

32.] 
Artinya: “… Siapa yang membunuh seorang manusia, bukan 
karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena 
membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah 
membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang memelihara 
kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya …” [QS al-Maidah 
(5): 32]. 

ِِب ُهَريَْرَة قَاَل قَاَل رَُسوُل  -2
َ
َمْن  :مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  اهللُ  َّلَّ َص  اهللِ َعْن أ

َس  ْنيَا َنفَّ َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب ادلُّ َعنُْه ُكْرَبًة ِمْن  اهللُ َنفَّ
 َ َ لَْعَ ُمْعُِسٍ يَُسَّ ٍِ الِْقيَاَمِة َوَمْن يَُسَّ ْنَيا  اهللُ  ُكَرِب يَْو َعلَيِْه ِ  ادلُّ

ْنَيا َواآلِخَرِة َواهللُ  اهللُ َواآلِخَرِة َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَُه  ِ   ِ  ادلُّ
ِخيهِ 
َ
 .[رواه مسلم... ... ... ] َعْوِن الَْعبِْد َما َكَن الَْعبُْد ِ  َعْوِن أ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. [diriwayatkan] bahwa ia 
berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: Siapa saja yang 
membebaskan seorang mukmin dari suatu kesengsaraan dunia, 
maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesengsaraan 
hari kiamat, dan siapa saja yang memberi kemudahan kepada 
orang yang sedang mengalami kesukaran, maka Allah akan 
memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat, dan 
siapa saja yang menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah 
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akan menutupi(aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa 
menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong sesamanya 
… … … [HR Muslim]. 

Adapun ibadah kurban, sebagian besar ulama sependapat 

bahwa hukum melaksanakannya adalah sunah, bukan wajib. Hal 

ini dapat dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ini: 

ََت . ٍ.َصلَّيُْت َمَع رَُسْوِل اهلِل ص
َ
ا انَْْصََف أ ْضََح فَلَمَّ

َ
ِعيَْد اأْل

ْن : بَِكبٍْش فََذََبَُه َفَقاَل  ْكََبُ اَللُّهمَّ َهَذا َعنِّ َوَعمَّ
َ
ِمْسِب اهلِل َواهلُل أ

َِّت  مَّ
ُ
 [.رواه أمحد وأبو داود والرتمذى]لَْم يَُضحِّ ِمْن أ

Artinya: “Saya (Jabir) shalat Iduladlha bersama Rasulullah saw., 
kemudian setelah selesai, kepada beliau diberikan seekor kibas 
(kambing yang besar) lalu beliau menyembelihnya seraya 
berdoa: Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza ‘anniy wa 
‘an man lam yudlahhi min ummatiy (Dengan menyebut nama 
Allah, Allah Maha Besar, Wahai Allah, ini dariku dan dari orang 
yang tidak berqurban dari umatku).” [HR. Ahmad, Abu Dawud, 
dan at-Turmudzi]. 

Berdasarkan hal itu, Majelis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah pada tahun 2005 dan 2010 telah mengeluarkan 

fatwa yang inti sarinya adalah: 

a. Mereka yang mampu untuk memberikan bantuan kepada 
para terdampak bencana secara memadai dan dalam waktu 
yang sama dapat melaksanakan ibadah kurban, kedua 
macam amal ini dapat dilaksanakan sekaligus. 

b. Mereka yang karena keterbatasan kemampuan sehingga 
harus memilih salah satu di antara dua macam amal 
tersebut, hendaknya mendahulukan memberi bantuan 
kepada orang terdampak bencana untuk menyelamatkan 
kehidupan mereka, daripada melaksanakan ibadah kurban. 
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Hal ini sesuai dengan kaidah al-ahamm fa al-muhimm (yang 
lebih penting didahulukan atas yang penting). 

c. Jika dana telah diterima panitia penyelenggara ibadah 
kurban tetapi belum dibelikan hewan kurban, hendaknya 
panitia meminta kerelaan calon orang yang berkurban 
(shahibul-qurban) untuk mengalihkan dananya kepada 
bantuan penyelamatan mereka yang terdampak bencana. 
Namun jika calon shahibul qurban tidak merelakan, dana itu 
tetap sebagai dana ibadah kurban. 
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HIKMAH KURBAN 
 
 

Banyak hikmah yang dapat dipetik dari ajaran ibadah kurban, 
di antaranya adalah: 
1. Ekspresi rasa syukur kepada Allah swt. atas limpahan nikmat-

Nya, sebagaimana terkandung dalam perintah berkurban pada 
surat al-Kautsar (107): 1-3, karena Allah telah memberikan 
nikmat yang banyak. 

2. Wujud ketakwaan kepada Allah swt., yakni dengan mematuhi 
perintah Allah swt. tanpa mempertimbangkan untung rugi 
secara pribadi. Allah swt. berfirman: 

َناُِلُ اََّّْقَوٰى ِمنُكمْ  ََ ِكن 
ٰ نَاَل اهلَل حُلُوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َولَ ََ . لَن 

  [33: 22احلج، ]
Artinya: “Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak 
dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari 
kamulah yang dapat mencapainya.” [QS. al-Hajj (22): 37] 

3. Meneladani kisah Nabi Ibrahim a.s. dan Ismail a.s., khususnya 
dalam menjalani ketaatan kepada perintah Allah dengan penuh 
ikhlas dan kesabaran. 
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4. Meningkatkan kebersamaan dengan sesama Muslim, yakni 
ketika berkurban dengan berkelompok (1 ekor sapi untuk 7 
orang) dan ketika penyelenggaraan penyembelihan hewan 
kurban. 

5. Meningkatkan rasa empati dan simpati kepada masyarakat yang 
membutuhkan dengan membagikan daging kurban kepada yang 
berhak menerimanya. 

6. Meningkatkan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat, 
khususnya dalam usaha pengadaan hewan kurban dan 
pengelolaan kulit hewan kurban; sejak dari 
pembibitan/penggemukan, penjualan dan pengelolaan kulit 
hewan kurban. 
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SUMBER BACAAN/KUTIPAN 
 
 
1. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 

2. Tuntunan Idain dan Qurban Majelis Tarjih dan Tajdid PP 
Muhammadiyah 

3. Tanya Jawab Agama Jilid I, III, IV, V dan VII Majelis Tarjih dan 
Tajdid PP Muhammadiyah 

4. Dokumentasi Naskah Fatwa Agama Majelis Tarjih dan Tajdid PP 
Muhammadiyah 

5. Tuntunan Ibadah di Bulan Zulhijjah, Majelis Tarjih dan Tajdid 
PWM DI Yogyakarta 
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