MATERI KHUTBAH IEDUL ADHA 1439 H

ringan
berat

saat

Taat

dan

نست ْغ ِف ُر ُه َون ُعوذ بالل ِه ِم ْن شُ ُرو ِر
نست ِعي ُن ُه َو ْ
�إِ َّن الْ َح ْم َد لل ِه ن َْح َم ُد ُه َو ْ
�أنف ُِس َنا َو ِم ْن َس ّي ِ
ئات �أ ْع َمالِ َناَ ،م ْن َي ْه ِد ِه الل ُه َفلا َ ُم ِض َّل لَ ُه َو َم ْن
ُيضْ ِل ْل َفلا َ َها ِد َي لَ ُهَ .و�أ ْش َه ُد �أ ْن لا َ �إِل َه �إِلا َّ الله َو ْح َد ُه لا َ شَ رِيكَ
..لَ ُه َو�أ ْش َه ُد �أ َّن ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه
َيا�أ ُّي َها الَّ ِذ َين َءا َم ُنوا اتَّقُوا اللَّ َه َح َّق تُقَاتِ ِه ولا َت ُموتُ َّن �إِلا َو�أنْ ُت ْم
ُم ْس ِل ُمون
س َو ِاح َد ٍة َو َخ َل َق
اس اتَّقُوا َر َّب ُك ُم الَّ ِذي َخ َل َق ُك ْم ِم ْن نَ ْف ٍ
َيا�أ ُّي َهاال َّن ُ
ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِم ْن ُه َما ر َِجالا َك ِث ًيرا َونِ َس ًاء َواتَّقُوا اللَّ َه الَّ ِذي
َت َس َاءلُو َن بِ ِه َوال� أ ْر َحا َم �إِ َّن اللَّ َه كَا َن َع َل ْي ُك ْم َر ِق ًيبا
َيا�أ ُّي َها الَّ ِذ َين َءا َم ُنوا اتَّقُوا اللَّ َه َوقُولُوا َق ْو ًلا َس ِديدًا ُي ْص ِل ْح لَ ُك ْم
�أ ْع َمالَ ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ُذنُو َب ُك ْم َو َم ْن ُي ِط ِع اللَّ َه َو َر ُسولَ ُه َف َق ْد َفا َز َف ْو ًزا
َع ِظي ًما
…�أما بعد
َف إِ� َّن �أ ْصدَقَ الْ َح ِ
اب الل ِه َو َخ ْي َر الْ َه ْد ِي َه ْد ُي ُم َح َّم ٍد
ديث ِك َت ُ
َصلَّى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم َوشَ َّر اْل� أ ُمو ِر ُم ْحدَثاَتِ َها َوكُ َّل ُم ْحدَثـ َـ ٍة ب ْد َع ٌة
في ال َّنا ِر
َ.وكُ َّل ب ْد َع ٍة َضلاَل ٌة َوكُ َّل َضلاَل ٍة ِ
،الله �أكبر الله �أكبر لا �إله �إلا الله الله �أكبر الله �أكبر ولله الحمد
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Jamaah shalat Idul adha rahimakumullah

Hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha. Kita kenang dan kita hayati
bersama kisah sebuah keluarga di dalam mencapai dan mencari ridha Allah
subhanahu wataala. Keluarga yang senantiasa taat kepada Allah, baik di saat
ringan maupun berat.
Allah telah mengisahkan kepada kita, ketika Ibrahim q berbahagia
dengan kelahiran puteranya yang bertahun lamanya dinanti. Muhammad Ali
As-shabuni di dalam tafsir beliau mengatakan bahwa Allah mengaruniakan
putra pertama kepada Ibrahim ketika beliau berusia 120 tahun. Kurang lebih
75 sampai 80 tahun setelah usia pernikahan beliau. Allah perintahkan beliau
membawa istrinya, Hajar dan juga puteranya yang bernama Ismail ke Bakkah
atau Mekah, tempat yang sangat sepi, tandus tak ada pepohonan maupun
cadangan air.
Saat beliau hendak meninggalkan keduanya, Hajar q bertanya,
“Mengapa Kau tinggalkan kami di sini?” Ibrahim tak mampu menjawab
apa-apa. Lalu Hajar bertanya, “Apakah ini perintah Allah?” Beliau
menjawab, “Iya.” Hajar pun berkata, “Kalau begitu, pastilah Allah tidak akan
menelantarkan kami!”
Hajar alaihassalam tidak menyangka bahwa nantinya Mekah menjadi
begitu makmur dan tak pernah sepi sedikitpun dari orang-orang yang
mengunjunginya. Mata air zam-zam yang Allah anugerahkan untuk beliau
berkahnya hingga sekarang dirasakan jutaan manusia setiap harinya. Yang
beliau tahu ketika itu adalah beliau harus taat terhadap perintah Allah, dan
kesudahan yang baik diberikan kepada hamba-Nya yang bertakwa.
Pun demikian ketika Ismail beranjak remaja, sudah dapat pergi bersama
dengannya, pada saat anaknya betul-betul menjadi penyejuk matanya, beliau
bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra yang dicintainya,
sedangkan mimpi para Nabi adalah wahyu.
Kita dapat merasakan betapa berat ujian Nabi Ibrahim q ketika itu,
namun bagi beliau perintah Allah adalah segalanya, sehingga beliau berkata
kepada puteranya,

ٰ ى ِفي الْ َم َنا ِم �أنِّي �أ ْذ َب ُحكَ َفان ُظ ْر َما َذا َت َر
ٰ ُب َن َّي �إِنِّي �أ َر
ى

“Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku
menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!”

Kita saksikan bagaimana jawaban anak shalih yang terdidik dalam
keluarga yang bertakwa,
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ِين
َّ َيا �أ َب ِت ا ْف َع ْل َما تُ ْؤ َم ُر َس َت ِج ُدنِي �إِن شَ َاء اللَّـ ُه ِم َن
َ الصابِر

“Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah
engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.”
Jamaah shalat Idul adha rahimakumullah

Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah
yang menceritakan tentang keluarga Nabi Ibarahim q. Ketika Nabi
Ibrahim bermimpi menyembelih putranya, setan berkata, “Jika aku tidak
bisa menggoda mereka kali ini maka aku tidak akan menggodanya selamalamanya.”
Ketika Ibrahim q keluar bersama putra beliau, setan mendatangi istri
beliau dan berkata, “Kemana Ibrahim pergi berasama anakmu?”
Beliau menjawab, “Untuk suatu keperluan.”
Setan menyangkal, “Dia pergi bukan untuk satu keperluan, tetapi dia
pergi untuk menyembelih anakmu.”
Beliau berkata, “Mengapa dia hendak menyembelih anakku?”
Setan menjawab, “Ibrahim mengaku bahwa Rabbnya telah memerintahkan
ia untuk itu.”
Beliau menjawab, “Alangkah baiknya jika dia melaksanakan perintah
Rabbnya.”
Kemudian setan pergi dan menyusul putra Ibrahin lalu berkata, “Nak,
hendak diajak kemana kamu oleh ayahmu?”
Beliau menajwab, “Untuk suatu keperluan.”
Setan berkata, “Dia mengajakmu bukan untuk satu keperluan, tetapi
untuk menyembelihmu.”
Beliau bertanya, “Dengan alasan apa ayah hendak menyembelihku?”
Setan menjawab, “Dia mengaku bahwa Rabbnya memerintahkan hal itu.”
Maka beliau berkata, “Demi Allah jika Allah memerintahkan itu
maka sudah seharusnya ayah mengerjakannya. Maka setan pun pergi
meninggalkannya dengan putus asa.”
Jamaah shalat idul Adha rahimakumullah

Saat Ibrahim q diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih puteranya,
beliau tidak tahu sebelumnya bahwa nantinya Ismail akan digantikan dengan
seekor domba. Yang beliau tahu bahwa beliau harus menjalankan perintah
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Rabbnya. Lalu Allah memberikan kejutan yang membahagiakan kepadanya,
sebagai balasan atas kesetiaan beliau terhadap perintah Rabbnya. Maka
kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.
Sebagaimana juga Nabi Musa q tidak tahu sebelumnya, bahwa
nantinya laut akan terbelah setelah tongkat beliau dipukulkan ke lautan. Yang
beliau tahu bahwa itu adalah perintah Allah dan pasti Allah memberikan
jalan keluar.
Nabi Nuh q juga tidak tahu bahwa akan terjadi banjir bandang, saat
beliau membuat kapal di musim kemarau hingga ditertawakan kaumnya.
Beliau hanya menjalankan perintah, lalu Allah memberikan kesudahan yang
baik bagi beliau dan orang-orang yang mengimaninya.
Jamaah shalat idul Adha rahimakumullah

Jalan itu pula yang diikuti oleh para sahabat Nabi yang merupakan
generasi terbaik umat ini. Mereka berjalan dengan menggunakan instrumen
keimanan. Semangat keimanan melahirkan ruh-ruh ketaatan. Semboyannya
adalah sami’na wa atha’na, kami mendengar dan kami taat. Tanpa ada
keraguan apalagi kecurigaan terhadap syariat. Karena semua itu datang dari
Yang Mahatahu dan Mahabijaksana.
Sepenggal kisah di malam Perang Ahzab bisa menjadi pelajaran berharga
bagi kita. Saat itu udara sangat dingin menusuk tulang, kelaparan mendera,
dan musuh mengancam kaum muslimin. Ketika itu Nabi n memberikan
tawaran kepada para sahabat,
“Adakah seseorang yang mau berangkat untuk melihat apa yang
dilakukan musuh lalu melaporkan kepada kita?”
Nabi mempersyaratkan ia kembali dan Allah akan memasukkannya ke
dalam jannah. Namun tak satu orangpun berdiri karena memang beratnya
kondisi mereka ketika itu. Nabi n mengulangi tawarannya dan menjanjikan
bagi yang bersedia menjalankan tugas itu maka akan menjadi teman
dekatnya di jannah. Pun tidak ada yang berdiri menyambut tawaran. Ketika
tak ada satupun yang berdiri, maka Nabi n bersabda,

 َفا ْذ َه ْب َفا ْد ُخ ْل ِفي الْ َق ْو ِم َفانْ ُظ ْر َما َي ْف َعلُو َن َولا َ ُت ْح ِد َث َّن،اح َذ ْي َف ُة
ُ َي
اح َّتى َت�أْتِ َي َنا
َ شَ ْي ًئ

“Hai Hudzaifah, pergilah menyusup ke tengah-tengah mereka dan lihat
apa yang mereka lakukan. Jangan kau bertindak apapun sampai engkau
menemuiku.” (HR Ahmad)
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Hudzaifah menyadari bahwa ini bukan lagi tawaran, melainkan perintah
yang tidak ada alasan untuk membantah. Maka beliau pun berangkat meski
dalam kondisi berat. Karena tidak ada jawaban lain bagi seorang mukmin
ketika mendapat perintah dari Allah dan Rasul-Nya melainkan ucapan,
sami’na wa atha’na, kami mendengar dan kami taat.
Jamaah shalat idul Adha rahimakumullah

Tatkala larangan khamr diberlakukan dengan turunnya ayat tentang
haramnya khamr maka serentak para shahabat mengatakan, “intahaina ya
Rabb, Kami berhenti wahai Rabb!” Tak ada pilihan lain lagi selain itu.
Tatkala turun syariat hijab, para shahabiyah tidak meminta waktu untuk
membuat mode hijab yang membuat mereka semakin cantik, tapi mereka
langsung menyambar kain apapun yang ada didekat mereka untuk menutup
rambut mereka.
Begitupun tatkala syariat jihad ditegakkan atas para shahabat, meski
mengandung resiko harta dan nyawa, mereka berangkat menunaikan perintah
Allah,

ۚ ان ِف ُروا ِخفَا ًفا َوثِقَا ًلا َو َجا ِهدُوا بِ�أ ْم َوالِ ُك ْم َو�أنف ُِس ُك ْم ِفي َس ِبيلِ اللَّـ ِه
َ ٰذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم �إِن كُن ُت ْم َت ْع َل ُمو َن
“Berangkatlah baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat,
dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu
adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS at-Taubah: 41)
Ayat ini menampik alasan-alasan orang yang malas dan was-was, dan para
shahabat mampu menepis semua itu, mereka mendengar dan taat. Begitulah
jawaban dan reaksi orang yang beriman pada saat menerima titah dari
Rabbnya.
Ini berbeda dengan ahli kitab yang tatkala mendapat perintah dari Allah
mereka berkata sami’na wa ashaina, kami mendengar dan kami durhaka.
Allah Ta’ala berfirman,

َو�إِ ْذ �أ َخ ْذنَا ِمي َثا َق ُك ْم َو َر َف ْع َنا َف ْو َق ُك ُم ال ُّطو َر ُخ ُذوا َما �آ َت ْي َناكُم بِ ُق َّو ٍة
َو ْاس َم ُعوا ۖ َقالُوا َس ِم ْع َنا َو َع َص ْي َنا
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“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat
bukit (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): “Pegang teguhlah
apa yang Kami berikan kepadamu dan dengarkanlah!” Mereka menjawab:
“Kami mendengar tetapi tidak menaati.” (QS. al-Baqarah: 93)
Berbeda pula dengan respon orang-orang munafik yang mengatakan
“sami’na” kami mendengar, wahum laa yasma’un, padahal mereka tidak sudi
mendengarkan. Allah Ta’ala berfirman,

َو َلا َت ُكونُوا كَالَّ ِذ َين َقالُوا َس ِم ْع َنا َو ُه ْم َلا َي ْس َم ُعو َن

“Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (munafik) vang
berkata “Kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan.”
(QS. al-Anfal: 21)

Itulah tiga tipe manusia yang Allah sebutkan di dalam al-Qur’an tatkala
merespon perintah dan larangan dari Allah, hendaknya kita mawas diri, di
kelompok mana kita berada. Mengikuti para Nabi dan para sahabat, ataukah
ahli kitab dan munafiqin yang mewarisi tradisi Iblis dalam keengganannya
untuk taat.
Jamaah shalat idul adha rahimakumullah

Marilah kita mantapkan di dalam hati sanubari kita bahwa kecintaan
kita kepada keluarga, istri dan anak-anak kita, kepada harta benda yang
kita kumpulkan diletakkan dibawah kecintaan kita kepada Allah subhanahu
wataala.
Nabi Ibrahim mencintai istri dan anak-anak beliau, namun jelas kecintaan
Nabi Ibrahim kepada Allah jauh lebih tinggi dibandingkan kecintaan kepada
mereka. Kecintaannya kepada Allah menyebabkan ia siap berpisah dengan
apapun ketika itu merupakan perintah dari Allah subhanahu wataala.
Marilah kita bermuhasabah, introspeksi diri. Jangan sampai hanya karena
mencari harta yang tak seberapa ibadah kita menjadi tak sempurna. Hanya
karena istri dan anak-anak tercinta kita lakukan hal-hal yang membuat Allah
murka. Hanya karena sebuah telpon pintar, ibadah kita tersia-sia. Semuanya
kita cinta tapi cinta kita kepada Allah lebih dari segalanya.
Semoga Allah jauhkan kita dari kesombongan dan pembangkangan dan
menjadikan kita hamba yang senantiasa taat baik di saat ringan maupun
berat.
Marilah kita akhiri khutbah Id pada hari ini dengan berdoa kepada Allah:
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الَّل ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبا ِر ْك َع َلى نَ ِب ِّي َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى �آلِ ِه َو َع َلى
ُخ َلفَائِ ِه ال َّر ِاش ِد ْي َن الْ َم ْه ِد ِّي ْي َن َو�أ ْص َحابِ ِه �أ ْج َم ِع ْي َن َو َم ْن َسا َر َع َلى
ن َْه ِج ِه ْم َو َط ِر ْي َق ِت ِه ْم �إِلَى َي ْو ِم ال ِّد ْينِ
ِ
المس ِل َم ِ
والمؤمنات
والمؤمنين
ات
مين َو ْ
َ
اللهم اغ ِف ْر لِ ْل ُم ْس ِل َ
ات َب ْي ِن ِه ْم
ف َب ْي َن قُلُوبِ ِه ْم َواَ ْص ِل ْح َذ َ
َو�ألِّ ْ
وس ال ُم ْس ِل ِم ْي َن َو َع َسا ِك َر ال ُم َو ِّح ِد ْي َن َو َد ِّم ْر
الله َّم انْ ُص ْر ُج ُي َ
�أ ْعد ََاء َك �أ ْعد ََاء ال ِّدينِ َو�أعْلِ َك ِل َم َتكَ �إلي َي ْو ِم ال ِّدينِ
الل ُه َّم انْ ُص ْر ُد َعا َت َنا َو ُع َل َمائ َناَ ال َم ْظل ُو ِم ْي َن َت ْح َت َو ْط�أ ِة الظالِ ِمين
َو ِف ْت َن ِة الف ِ
الح ِاس ِدين َو ِخ َيانَ ِة
الح ِاق ِد ْي َن َو ُب ْغ ِ
ض َ
ين َو ِح ْق ِد َ
َاس ِق َ
ال ُم َن ِاف ِق ْي َن
وح َّب َم ْن َي ْن َف ُعنا ُح ُّب ُه عندَك
اللَّ ُه َّم ار ُزقنا ُح َّبكَ ُ ،
اج َع ْل ُه قُ َّو ًة لَناَ ِفي َما تُ ِح ُّب
اللَّ ُه َّم َما َر َز ْق َتنا ِم َّما �أ ِح ُّب َف ْ
اللَّ ُه َم َما َز َو ْي َت َع ِّنا ِم َّما ِ
اج َع ْل ُه َف َراغاً لنا ِفي َما تُ ِح ُّب
نح ُّب َف ْ
اللَّ ُه َّم �إِنِّا ن ُعو ُذ بِكَ ِم َن الْ َم�أْ َث ِم َوالْ َمغ َْر ِم
الل ُه َّم ا ْك ِف َنا بِ َحلالِكَ َع ْن َح َر ِامكَ َ ،و�أ ْغ ِن َنا بِفَضْ ِلكَ َع َّم ْن ِس َوا َك
َر َّب َنا َلا تُ ِز ْغ ُقلُو َب َنا َب ْع َد �إِ ْذ َه َد ْي َت َنا َو َه ْب َل َنا ِم ْن َل ُد ْنكَ َر ْح َم ًة
اب
�إِنَّكَ �أنْ َت الْ َو َّه ُ
َو َص ِّل َعلي َخ ْي ِر َخ ْل ِقكَ َو أ� ْف َضلِ نَ ِب ِّيكَ ُم َح َّم ٍد َو َعلي �آلِ ِه َو َص ْح ِب ِه
َو َسلِّ ْم َت ْس ِل ْي ًما
َوالْ َح ْم ُد لِل ِه َر ِّب ال َعال َمين
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