
IDUL ADHA



Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya istimewa ke dua
yang dirayakan oleh seluruh umat Islam setelah hari raya idul

fitri.
Idul Adha dirayakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang dilakukan
dengan shalat sunnah bersama seperti idul fitri dan dilanjutkan

dengan penyembelihan hewan qurban. 
Penyembelihan hewan qurban juga bisa dilakukan pada tanggal
11, 12 atau 13 Dzulhijjah atau yang dikenal dengan hari tasyrik.
Dengan begitu, Hari Raya Idul Adha dirayakan oleh umat islam

selama lebih dari 3 hari lo! 

Idul Adha



Hari Raya Idul Adha dirayakan untuk memperingati kepatuhan Nabi Ibrahim atas perintah Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu
Nabi Ismail.

Namun, perintah itu merupakan ujian dari Allah untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim, sehingga akhirnya Allah mengganti Nabi
Ismail dengan seekor domba.

Sehingga, Nabi Ibrahim menyembelih domba, bukan anaknya. 
Peristiwa penyembelihan domba inilah yang menjadi sejarah penyembelihan hewan - hewan qurban yang dilakukan oleh seluruh umat

islam di dunia dalam perayaan idul Adha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Setan mengganggu Nabi Ibrahim untuk tidak mematuhi
perintah Allah.

Saat itu, Nabi Ibrahim melempari setan dengan batu, yang kini menjadi sejarah dari tahapan melempar jumrah dalam ibadah haji. 



Idul Adha merupakan salah satu
perayaan untuk mendekatkan diri

kita kepada Allah dengan
berkurban!



Apa saja ya
binatang yang

bisa
dikurbankan?

GOAT, SHEEP, COWS, AND CAMEL



NO HEWAN UMUR

1 Unta
5 Tahun memasuki tahun ke 

enam

2 Sapi / Kerbau
2 Tahun memasuki tahun ke 

tiga

3 Kambing
2 Tahun memasuki tahun 

ketiga

4 Domba Satu sampai dua tahun

Ketentuan jenis hewan
 yang dapat 
digunakan 
untuk berkurban



 Hewan kurban harus sehat badannya, tidak kurus 
badannya, tidak cacat atau cidera (pincang, 

terpotong telinganya atau ekornya, atau buta) 



Tempat yang paling utama untuk pelaksanaan penyembelihan 
adalah dekat tempat shalat Idul Adha, namun boleh juga 
menyembelih di rumah, mushalla atau tempat yang sudah 
disediakan.

Festival of 

sacrifice



Daging kurban kita bagikan dalam keadaan masih mentah atau belum 
dimasak kepada fakir miskin, tetangga sekitar dan kepada orang yang 

berkurban atau keluarganya. 

Menghidupkan sunnah para Nabi terdahulu
Mendekatkan diri kepada Allah swt
Menghapus dosa
Menghilangkan sifat tidak rakus dan tidak kikir
Menghadirkan sikap dermawan
Peduli terhadap sesama 

Hikmah berkurban : 



YUK RAMAIKAN IDUL ADHA DENGAN BERAKTIVITAS SERU!YUK RAMAIKAN IDUL ADHA DENGAN BERAKTIVITAS SERU!

Temukan ide kegiatan menyambut idul adha di: alifiqra.id/tst

http://alifiqra.id/tst


Sumber Materi

Buku kemenag fiqih : kelas V madrasah IBTIDAIYAH tahun 2020

canva.com

Buku kemenag fiqih : kelas IX madrasah TSANAWIYAH tahun 2020

https://kids.kiddle.co/Eid_al-Adha

http://canva.com/

