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2014 TUNTUNAN ‘IDAIN 

Panduan  Shalat Idul  
Fitri dan Idul Adha 

1. Tinjauan Umum Idul Fitri 
dan Idul Adha 

2. Amal Ibadah dan Adab 
Menyambut Idul Fitri 

3. Amal Ibadah dan Adab 
Menyambut Idul Adha 

4. Pelaksanaan dan Tata 
Cara Shalat Idul Fitri dan 
Idul Adha 

 



Tuntunan Qurban 
 

A. Pengertian Qurban 
B. Dasar Hukum Qurban 
C. Hikmah Qurban 
D. Binatang Qurban 
     1. Macam-macam Binatang   

Qrban 
     2. Kriteria Binatang Qurban 
     3. Jumlah Binatang Qurban  
E.  Penyembelihan Binatang 
     Qurban 
     1. Waktu Penyembelihan 
     2. Yang Menyembelih Qurban 
     3. Tata Cara Menyembelih 
        Qurban 
 

 

F.  Pembagian (pendistribusian) 
Daging Hewan Qurban 

     1. Penerima Daging Qurban 
     2. Hal-hal yang Boleh dan 
        Tidak Boleh dilakukan oleh 
        Shahibul Qurban 
G.  Permasalahan Seputar Qurban 
      1. Kepanitian Qurban 
     2. Berqurban untuk orang 
         yang Meninggal 
     3. Menukar Kulit dengan 
         Kambing 
     4. Pengalihan Dana Hewan  
         Qurban untuk Bencana 
 



QURBAN? 

As-Sayyid Sabiq  dalam kitab Fiqh as-Sunnat  , 

Jilid III, hal 197. mengatakan bahwa   

al-Udhhiyyah atau qurban adalah;  

Artinya:Al-Udhhiyyah adalah nama bagi binatang yang disembelih 

 baik unta, sapi dan kambing pada hari Nahar (10 Dzulhijjah) dan hari- 

hari Tasyriq (11,12 13 Dzulhijjah) untuk mendekatkan diri kepada Allah 

 Ta’ala”. 

 



SHAHIBUL QURBAN : HEWAN QURBAN 

 

(1) Seseorang telah dianggap cukup berqurban 

     dengan seekor kambing. Hal ini didasarkan  

     pada hadis berikut: 

 



(2) Seekor sapi atau kerbau telah mencukupi 

      qurban untuk 7 orang  dan seekor unta untuk 

      7 atau 10 orang 

 







JUMLAH HEWAN QURBAN 
(Hewan : Shahibul Qurban) 

 

  1 ekor Kambing                        1 orang 

                                                       (HR Muslim) 

  1 ekor Sapi                                 7 orang 

                                            (HR Muslim, AbuDawud 

                                              dan  al-Tirmidzi) 

   1 ekor Unta                                7 atau10 orang  

                                            (HR Muslim,Abu Dawud 

                                              dan al-Tirmidzi) 



 
Shahibul 
qurban 

(7 orang) 

 

Sapi (1) 
21 Juta 

Sapi (3) 
26 Juta 

Sapi (2) 
24 Juta 



PEMBAGIAN HEWAN QURBAN 
 

1. Penerima daging Qurban 

  QS. al-Hajj [22]: 28 

    ”…supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka 
dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah 
ditentukan atas rizki yang telah Allah berikan kepadanya berupa 
ternak , maka makanlah sebagian dari hewan (qurban) dan berilah 
makan olehmu orang yang sengsara lagi fakir ”.(QS.Al-
Hajj:28) 



2. QS. al-Hajj (22): 36 

 Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta 
itu….Kemudian apabila telah roboh (mati) maka 
makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang 
yang tidak minta-minta (al-Qani’) dan orang yang 
meminta (al-Mu’tar). Demikianlah Kami telah 
menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-
mudahan kamu bersyukur.



3. HR Muslim 

أ

Artinya: Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib telah 
mengkhabarkan bahwa Nabi saw. telah 
memerintahkan kepadanya agar ia (Ali) membantu 
(melaksanakan kurban) untanya dan agar ia 
membagikannya seluruhnya, daging-daginnya, kulit-
kulitnya, pakaiannya kepada orang-orang miskin, 
dan ia tidak boleh memberikan sedikitpun dari 
hewan qurban dalam pekerjaan jagal”.(HR. Muslim)  
 



Dengan merujuk kepada ayat-ayat dan hadis 
tersebut, maka orang yang menerima qurban 
dapat dikelompokkan pada empat, yaitu; 

1. Shohibul qurban  

2. Orang yang sengsara lagi faqir (QS.al-
Hajj:28)    

3. Orang yang yang tidak minta-minta (al-
Qaani’) maupun yang minta-minta (al-
Mu’tar) (QS.al-Hajj:36)   

4. Orang-orang miskin (HR Muslim dari Ali) 

 



2. Hal-hal yang  boleh dan tidak boleh 
dilakukan 

    shahibul qurban 

 Berdasar ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-
hadis di atas dapat dipahami bahwa hal-hal 
yang dilakukan shahibul qurban adalah; 

a. Memakan (QS al-Hajj: 28,36), HR. Ahmad) 

b. Memberikan (QS al-Hajj: 28,36), HR. 
Ahmad) 

c. Menshadakahkan (HR. Ahmad) 

d. Memanfaatkan kulitnya (HR. Ahmad) 

e. Menyimpan daging(HR. Ahmad) 

 

 



 Sedang yang tidak boleh dilakukan oleh 
shahibul qurban adalah; 

a. Menjual bagian dari hewan qurban baik 
daging, kulit dan lainnya (HR Ahmad) 

b. Memberikan bagian dari hewan qurban 
sebagai upah penyembelihan, tetapi boleh 
diberi sebagai bagian dari penerima daging 
qurban (HR Muslim) 

  

 



“Ayat-ayat dan hadis-hadis”  orang yang dapat 
menikmati hewan qurban (daging dan lainnya) 

 

 

 

 

 
 

Hewan 
Qurban 

 

(1) Shahibul  
    Qurban 

 
(2) al-Faqir  

 

    (3) al-Masakin   

(4) al- Qani’  

(5) al-Mu’tar 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



BEBERAPA PERMASALAHAN QURBAN 

1) Adakah panitia qurban  sebagaimana halnya 
Amil Zakat 

2) Bolehkan Qurban untuk orang yg sudah 
meningal? 

3) Bolehkan kulit hewan qurban ditukar dengan 
seekor kambing? 

4) Bolehkan dana qurban dialihkan untuk 
bencana? 

5) Bolehkah menyatukan qurban dengan aqiqah? 

6) dll 

 

 



Adakah kepanitiaan dalam Qurban? 

 Kepanitian qurban pada saat ini sangat 
diperlukan dalam rangka efektivitas dan efesiensi 
pelaksanaan ibadah qurban, dan kedudukannya 
sebagai orang yang membantu pelaksanaan ibadah 
qurban dan berbeda kedudukannya dengan amil 
zakat.  Hal ini didasarkan pada beberapa hadis 
yang menjelaskan pelaksanaan qurban Rasulullah, 
diantaranya;



 







   
 



 Kalimat “ yaquumu ‘ala” yang terdapat 
dalam kedua hadis di atas mengandung arti 
“membantu”. Dari kedua hadis tersebut 
dapat dipahami bahwa Ali diminta oleh Nabi 
saw agar ia membantu Nabi dalam 
pelaksanaan qurban dan pembagiannya. 
Dengan demikian, dalam masalah 
“keanitiaan qurban” dapat dipahami sebagai 
berikut; 

 

 



1) Tugas dari panitia qurban adalah membantu 
shahibul qurban 

2) Fungsi panitia qurban untuk memudahkan 
penyelenggaraanran  qurban 

3) Panitia tidak boleh megambilkan upah 
penyembelih dari hewan qurban, namun dapat 
membebankan kepada shahibul qurban dengan 
cara musyawarah atau mengambil dari sumber 
lain. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ali 
sebagai berikut:

 



2. Qurban untuk orang yang sudah meninggal  

    dunia 

Qurban untuk (atas nama) orang yang sudah 
meninggal dunia tidak boleh. Hal ini 
didasarkan kepada beberapa dalil diantaranya; 

QS an-Najm (53): 38-39. 

Kecuali karena; 

1. Adanya nadzar semasa hidupnya 

2. Adanya wasiat dari orang yang meninggal 
dunia  

 



 Berdasarkan Hadits-Hadits tersebut di atas, jelaslah 
bahwa nadzar yang belum sempat ditunaikan karena 
terlebih dahulu meninggal dunia, harus ditunaikan 
oleh keluarganya. Jika qurban itu merupakan nadzar 
dari seseorang , maka qurban itu harus ditunaikan oleh 
ahli warisnya dengan mengambil dari harta 
peninggalannya.  

  Bernadzar untuk berbuat kebajikan, menaati 
Allah atau menunaikan perintah Allah, harus 
dilaksanakan, artinya nadzar tersebut hukumnya sah. 
Sebaliknya, nadzar untuk mengerjakan maksiat 
melakukan perbuatan yang dilarang Allah harus 
ditinggalkan atau tidak boleh dilaksanakan: artinya 
nadzar tersebut hukumnya tidak sah. Demikian ini 
didasarkan pada Hadits Nabi saw riwayat al-Bukhari 
dari Siti ‘Aisyah 


