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ت ُ ُر ُس ُُل ُ َربِّنَا ُ ِِب ْْلَُِّقُ
الِلُُلََق ُْد ُ َجاءَ ُْ
ان ُ ُّ
ي ُلَْوَُل ُأَ ُْن ُ َى َد َُ
ان ُ ِِلََذا ُ َوَما ُ ُكنّا ُلِنَ ْهتَ ِد َُ
لِلِ ُالّ ِذي ُ َى َد َُ
اْلَ ْم ُُد ُُِّ
ْ
ِ
وىاُِِبَاُ ُكْن تُ ُْمُتَ ْع َملُو َنُ
َونُ ُ
ودواُأَ ُْنُت ْل ُك ُُمُا ْْلَنُّةُأُوِرثْتُ ُم َ
كُلَُوُُ َوأَ ْش َه ُُدُأَ ُّنُ ُُمَ ّمدُاًُ َعْب ُدُهُُ َوَر ُس ْولُُوُ.
للاُُ َو ْح َدُهُُ ُلَُ َش ِريْ َُ
أَ ْش َه ُُدُأَ ُْنُ ُلَُإِلَُوَُإِلّ ُ
ٍ
ِِ
لُيَ ْوُِمُال ّديْن
انُإِ َُ
َص َحابُِِوُ َُوَم ُْنُتَبِ َع ُه ُْمُِبِِ ْح َس ٍُ
ص ُّلُ َو َسلّ ُْمُ َعلىُسيدنُ ُُمَ ّم ُدُ َو َعلىُآل ُوُ ِوأ ْ
اَللّ ُه ُّمُ َ
الِلَُ َح ُّقُتُ َقاتُِِوُ َوَُلََُتُوتُ ُّنُإُِّلُ َوأَنْتُ ُْمُ ُم ْسلِ ُمو َنُ
ينُ َآمنُواُاتّ ُقواُ ُّ
َُيُأَيُّ َهاُالّ ِذ َُ
س ُو ِ
ّاس ُاتّ ُقوا ُربّ ُك ُم ُالّ ِذي ُخلَ َق ُك ُم ُ ِ
ٍ
اح َدُةٍ ُ َو َخلَ َُق ُ ِمْن َها ُ َزْو َج َها ُ َوبَثُّ ُ ِمْن ُه َماُ
ُ
ف
ن
ُ
ُ
ن
م
َُي ُأَيُّ َها ُالن ُُ
ْ
َ
ْ
َ
َ ْ
َ ُ
الِلَُ َكا َُنُ َعلَْي ُك ُْمُ َرقِيبًا
الِلَُالّ ِذيُتَ َساءَلُو َُنُبُِِوُ َو ْاْل َْر َح َُامُإِ ُّنُ ُّ
اءًُ َواتّ ُقواُ ُّ
الُ َكثِ ًرياُ َونِ َس ُ
ِر َج ًُ
صلِ ُْح ُلَ ُك ُْم ُأ َْع َمالَ ُك ُْم ُ َويَ ْغ ِفُْر ُلَ ُك ُْم ُذُنُوبَ ُك ُْمُ
ين ُ َآمنُوا ُاتّ ُقوا ُ ُّ
َُي ُأَيُّ َها ُالّ ِذ َُ
الِلَ ُ َوقُولُوا ُقَ ْوًُل ُ َس ِد ً
يدا ُيُ ْ
ِ
يماُُأَّماُبَ ْع ُُد:
الِلَُ َوَر ُسولَُوُُفَ َق ُْدُفَ َُ
َوَم ُْنُيُ ِط ُِعُ ُّ
ازُفَ ْوًزاُ َعظ ً
للُِاْلَ ْم ُدُ
للاُُأَ ْكبَ ُُرُ َو ُ
للاُُأَ ْكبَ ُُرُ ُ
للاُُ َو ُ
للاُُأَ ْكبَ ُُرُ ُلَُإِلَُوَُإِ ُلُّ ُ
للاُُأَ ْكبَ ُُرُ ُ
ُ
(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang berhak
disembah selain Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, segala
puji bagi-Nya).
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Ma‟asyiral muslimin jama‟ah shalat „Ied yang semoga senantiasa
dirahmati oleh Allah Ta‟ala,
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Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah
berikan pada kita. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, umur
panjang serta kesempatan untuk menghadiri shalat Idul Adha pada tahun
ini. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang ada
dengan meningkatkan ketakwaan pada Allah Ta‟ala.
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi
besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad shallallahu „alaihi wa sallam
sebagai panutan dan suri tauladan kita, begitu pula pada keluarga dan
sahabatnya serta yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman.

ُللُِاْلَ ْم ُد
ُ للاُُأَ ْكبَ ُُرُ َو
ُ ُللاُُأَ ْكبَ ُُر
ُ للاُُ َو
ُ ُّللاُُأَ ْكبَ ُُرُ ُلَُإِلَُوَُإِ ُل
ُ ُللاُُأَ ْكبَ ُُر
ُ
Ma‟asyiral muslimin rahimanii wa rahimakumullah,
Ada dua ibadah yang kita temui pada perayaan Idul Adha, yaitu
ibadah qurban dan ibadah haji.
Ada beberapa hal yang bisa kita gali dari ibadah qurban yang kita
jalankan tahun ini, juga ada beberapa pelajaran dari ibadah haji yang
dijalankan oleh saudara-saudara kita di tanah suci.
Di khutbah Idul Adha kali ini, kami akan menyebutkan lima pelajaran
dari dua ibadah tersebut:
1. Belajar Untuk Ikhlas
Dari ibadah qurban yang dituntut adalah keikhlasan dan ketakwaan,
itulah yang dapat menggapai ridha Allah. Daging dan darah itu bukanlah
yang dituntut, namun dari keikhlasan dalam berqurban. Allah Ta‟ala
berfirman,
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ُوم َهاُ َوَُلُ ِد َم ُاؤَىاُ َولَ ِك ُْنُيَنَالُُوُُالتّ ْق َوىُ ِمْن ُك ْم
ُّ ُال
َُ َلَ ُْنُيَن
ُ ُالِلَُ ُْل
“Daging-daging

unta

dan

darahnya

itu

sekali-kali

tidak

dapat

mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang
dapat mencapainya.” (QS. Al-Hajj: 37)
Untuk ibadah haji pun demikian, kita diperintahkan untuk ikhlas,
bukan cari gelar dan cari sanjungan. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa
ia mendengar Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,

ِ
ُْ ُلِلُِفَلَ ُْمُيَْرف
َُُِّم ُْنُ َح ُّج
ُثُ َوَُلُْيَ ْف ُس ُْقُ َر َج َُعُ َكيَ ْوُمُ َولَ َدتُْوُُأ ُُّم ُو
“Siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata seronok dan
tidak berbuat kefasikan maka dia pulang ke negerinya sebagaimana
ketika dilahirkan oleh ibunya.” (HR. Bukhari, no. 1521).
Ini berarti berqurban dan berhaji bukanlah ajang untuk pamer amalan
dan kekayaan, atau riya‟.

ُللُِاْلَ ْم ُد
ُ للاُُأَ ْكبَ ُُرُ َو
ُ ُللاُُأَ ْكبَ ُُر
ُ للاُُ َو
ُ ُّللاُُأَ ْكبَ ُُرُ ُلَُإِلَُوَُإِ ُل
ُ ُللاُُأَ ْكبَ ُُر
ُ
2. Belajar Untuk Mengikuti Tuntunan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
sallam
Dalam berqurban ada aturan atau ketentuan yang mesti dipenuhi.
Misalnya, mesti dihindari cacat yang membuat tidak sah (buta sebelah,
sakit yang jelas, pincang, atau sangat kurus) dan cacat yang dikatakan
makruh (seperti sobeknya telinga, keringnya air susu, ekor yang
terputus). Umur hewan qurban harus masuk dalam kriteria yaitu hewan
musinnah, untuk kambing minimal 1 tahun dan sapi minimal dua tahun.
Waktu penyembelihan pun harus sesuai tuntunan dilakukan setelah shalat
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Idul Adha, tidak boleh sebelumnya. Kemudian dalam penyaluran hasil
qurban, jangan sampai ada maksud untuk mencari keuntungan seperti
dengan menjual kulit atau memberi upah pada tukang jagal dari sebagian
hasil qurban. Jika ketentuan di atas dilanggar di mana ketentuan tersebut
merupakan syarat, hewan yang disembelih tidaklah disebut qurban,
namun disebut daging biasa.
Al Bara‟ bin „Azib radhiyallahu „anhu menuturkan bahwa Nabi
shallallahu „alaihi wa sallam menyampaikan khutbah kepada para sahabat
pada hari Idul Adha setelah mengerjakan shalat Idul Adha. Beliau
shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,

ُُصالَُةِ ُفَِإنُّو
َُ  ُ َوَم ُْن ُنَ َس،ُ ك
َُ ُّس
َُ َص
َُ صالَتَنَا ُ َونَ َس
ّ ك ُقَ ْب َُل ُال
َ ك ُنُ ُس َكنَا ُفَ َق ُْد ُأ
َ ُ صلّى
َ ُ َم ُْن
ُ اب ُالن
َُ ُ َو ُلَُنُ ُس،ُِصالَُة
ّ قَ ْب َُلُال
ُكُلَُو
“Siapa yang shalat seperti shalat kami dan menyembelih kurban
seperti kurban kami, maka ia telah mendapatkan pahala kurban.
Barangsiapa yang berkurban sebelum shalat Idul Adha, maka itu
hanyalah sembelihan yang ada sebelum shalat dan tidak teranggap
sebagai kurban.”
Abu Burdah yang merupakan paman dari Al Bara‟ bin „Azib dari jalur
ibunya berkata,

ُ،ب
ٍُ ت ُأَ ُّن ُالْيَ ْوَُم ُيَ ْوُُم ُأَ ْك ٍُل ُ َو ُشْر
ُُ ْ ُ َو َعَرف،ُ ِصالَُة
ُُ ن ُنَ َس ْك
ُِِّ ُفَإ،ُ ِالِل
ُّ ُ ول
َُ َُي ُ َر ُس
ّ ت ُ َشاتِى ُقَ ْب َُل ُال
ُت ُقَ ْب َُل ُأَ ُْن ُآتِ َُى
ُُ ْت ُ َشاتِىُ َوتَغَدّي
ُُ  ُفَ َذ ََْب،ُ ت
ُ ِ ف ُبَْي
ُ ِ ُ ت ُأَ ُْن ُتَ ُكو َُن ُ َشاتِى ُأَّوَُل ُ َما ُيُ ْذبَ ُُح
ُُ َحبَ ْب
ْ َوأ
ّ ال
َصالَُة
“Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum shalat
Idul Adha. Aku tahu bahwa hari itu adalah hari untuk makan dan
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minum. Aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama
kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu, aku menyembelihnya dan
aku sarapan dengannya sebelum aku shalat Idul Adha.”
Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam pun berkata,

ُكُ َشاُةُ َْلٍْم
َُ َُشات
“Kambingmu hanyalah kambing biasa (yang dimakan dagingnya,
bukan kambing kurban).” (HR. Bukhari no. 955)
Begitu pula dalam ibadah haji hendaklah sesuai tuntunan, tidak bisa
kita beribadah asal-asalan. Karena Nabi shallallahu „alaihi wa sallam
bersabda,

ِنُ ُلَُأَد ِرىُلَعل
ِتُى ِذُه
ِ َلُِتَأْخ ُذواُمن
ِاس َك ُك ُمُفَإ
ِ
أ
ُ
ُ
ل
ُ
ى
ُ
ّ
َ
ْ
ّ
َ ُ ِ َح ُُّجُبَ ْع َُدُ َح ّج
َ
ُ
َ ُ
ْ
“Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku
tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini.”
(HR. Muslim no. 1297, dari Jabir).
Ini menunjukkan bahwa ibadah qurban dan haji serta ibadah lainnya
mesti didasari ilmu. Jika tidak, maka sia-sialah ibadah tersebut.

ُللُِاْلَ ْم ُد
ُ للاُُأَ ْكبَ ُُرُ َو
ُ ُللاُُأَ ْكبَ ُُر
ُ للاُُ َو
ُ ُّللاُُأَ ْكبَ ُُرُ ُلَُإِلَُوَُإِ ُل
ُ ُللاُُأَ ْكبَ ُُر
ُ
3. Belajar Untuk Sedekah Harta
Dalam ibadah qurban, kita diperintahkan untuk belajar bersedekah,
begitu pula haji. Karena saat itu, hartalah yang banyak diqurbankan.
Apakah benar kita mampu mengorbankannya? Padahal watak manusia
sangat cinta sekali pada harta.
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Ingatlah, harta semakin dikeluarkan dalam jalan kebaikan dan
ketaatan akan semakin berkah. Sehingga jangan pelit untuk bersedekah
karena tidak pernah kita temui pada orang yang berqurban dan berhaji
yang mengorbankan jutaan hartanya jadi bangkrut.
Ingat Allah Ta‟ala berfirman,

ٍ
ِ
ِ
ِ
ُي
َ َوَماُأَنْ َف ْقتُ ُْمُم ُْنُ َش ْي ُءُفَ ُه َُوُ ُُيْل ُف ُوُُ َوُى َُوُ َخْي ُُرُالّرا ِزق
“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan
menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya.” (QS.
Saba‟: 39).
Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda pula,

ُص َدقَُةٌُ ِم ُْنُ َم ٍال
ُْ ص
َ َماُنَ َق
َ ُت
“Sedekah tidaklah mengurangi harta.” (HR. Muslim, no. 2588; dari
Abu Hurairah)
Imam Nawawi asy-Syafi‟i berkata, “Kekurangan harta bisa ditutup
dengan keberkahannya atau ditutup dengan pahala di sisi Allah.” (Syarh
Shahih Muslim, 16: 128).

ُللُِاْلَ ْم ُد
ُ للاُُأَ ْكبَ ُُرُ َو
ُ ُللاُُأَ ْكبَ ُُر
ُ للاُُ َو
ُ ُّللاُُأَ ْكبَ ُُرُ ُلَُإِلَُوَُإِ ُل
ُ ُللاُُأَ ْكبَ ُُر
ُ
4. Belajar Untuk Meninggalkan Larangan Walau Sementara Waktu
Dalam ibadah qurban ada larangan bagi shahibul qurban yang mesti ia
jalankan ketika telah masuk 1 Dzulhijjah hingga hewan qurban miliknya
disembelih. Walaupun hikmah dari larangan ini tidak dinashkan atau tidak
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disebutkan dalam dalil, namun tetap mesti dijalankan karena sifat
seorang muslim adalah sami‟na wa atho‟na, yaitu patuh dan taat.
Dari Ummu Salamah, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,

ِ ِ ِ ِ
ِ
ُكُ َع ُْنُ َش ْع ِرهُُِ َوُأَظْ َفا ِرِه
ُْ ض ِّح َُىُفَ ْليُ ْم ِس
َ َُح ُد ُك ُْمُأَ ُْنُي
َ إ َذاُ َرأَيْتُ ُْمُىالَ َُلُذىُا ْْل ّج ُةُ َوأ ََر َُادُأ
“Jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah (maksudnya telah
memasuki 1 Dzulhijjah, -pen) dan kalian ingin berqurban, maka
hendaklah shohibul qurban tidak memotong rambut dan kukunya.”
(HR. Muslim no. 1977).
Lebih-lebih lagi dalam ibadah haji dan umrah, saat berihram jamaah
tidak diperkenankan mengenakan wewangian, memotong rambut dan
kuku, mengenakan baju atau celana yang membentuk lekuk tubuh (bagi
pria), tidak boleh menutup kepala serta tidak boleh mencumbu istri
hingga menyetubuhinya.
Dari „Abdullah bin „Umar radhiyallahu „anhuma, ia berkata bahwa ada
seseorang yang berkata pada Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam,

َُ ُ ُل:الِلِ ُصلى ُللا ُعليو ُوسلم
ُّ ُ ول
ُُ ال ُ َر ُس
َُ َاب؟ ُق
ُِ َس ُالْ ُم ْح ِرُُم ُ ِم َُن ُالثِّي
ُُ َالِلِ ُ َما ُيَلْب
ُّ ُ ول
َُ َُي ُ َر ُس
ِ َُ اْلَِف
َُح ٌُد ُ ُلَ ُ ََِي ُُد
َُ ِت ُ َو ُلَ ُالْبَ َران
ُِ َص ُ َو ُلَ ُالْ َع َمائِ َُم ُ َو ُلَُال ّسَرا ِويال
َُ س ُالْ ُق ُم
ُُ َيَ ْلب
ْ ُ َس ُ َو ُل
َ  ُإ ُلُّأ،اف
ُاب ُ َشْي ئًا
ُِ َ ُ َو ُلَ ُتَلْبَ ُسوا ُ ِم َُن ُالثِّي،ي
ُِ ْ ََس َف َُل ُ ِم َُن ُالْ َك ْعب
ُِ ْ س ُ ُخ ّف
ُْ َي ُفَ ْليَ ْلب
ُِ ْ َنَ ْعل
ْ  ُ َولْيَ ْقطَ ْع ُه َما ُأ،ي
»س
ٌُ َم ّس ُوُُالّز ْع َفَرا ُنُأ َُْوُ َوْر
“Wahai Rasulullah, bagaimanakah pakaian yang seharusnya dikenakan
oleh orang yang sedang berihram (haji atau umrah, -pen)?”
Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh mengenakan
kemeja, sorban, celana panjang kopiah dan sepatu, kecuali bagi yang
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tidak mendapatkan sandal, maka dia boleh mengenakan sepatu.
Hendaknya dia potong sepatunya tersebut hingga di bawah kedua
mata kakinya. Hendaknya dia tidak memakai pakaian yang diberi
za‟faran dan wars (sejenis wewangian, -pen).” (HR. Bukhari no. 1542)
Larangan di atas adalah ujian apakah kita mampu menahan diri dari
larangan walau sementara waktu. Bagaimana lagi untuk waktu yang
lama?

ُللُِاْلَ ْم ُد
ُ للاُُأَ ْكبَ ُُرَُُو
ُ ُللاُُأَ ْكبَ ُُر
ُ للاُُ َو
ُ ُّللاُُأَ ْكبَ ُُرُ ُلَُإِلَُوَُإِ ُل
ُ ُللاُُأَ ْكبَ ُُر
ُ
5. Belajar Untuk Rajin Berdzikir
Dalam

ibadah

qurban

diwajibkan

membaca

bismillah

dan

disunnahkan untuk bertakbir saat menyembelih qurban.
Dari Anas radhiyallahu „anhu, ia berkata,

ِ  ُفَرأَي تُُو ُو،ي
ِ
ُاض ًعا ُقَ َد َم ُوُ ُ َعلَى
ُِ ْ ّب ُ ُصلى ُللا ُعليو ُوسلم ُ ُبِ َكْب َش
ُُّ ِض ّحى ُالن
َ
َ ُ ْ َ ُ ْ ي ُأ َْملَ َح
ِ ِص َف
.ُِفَ َذ ََبَ ُه َماُبِيَ ِدُه،ُاح ِه َماُيُ َس ِّمىُ َويُ َكُِّب
“Nabi shallallahu „alaihi wa sallam pernah berqurban (pada Idul Adha)
dengan dua kambing yang gemuk. Aku melihat beliau menginjak
kakinya di pangkal leher dua kambing itu. Lalu beliau membaca
bismillah dan bertakbir, kemudian beliau menyembelih keduanya
dengan tangannya.” (HR. Bukhari, no. 5558)
Sejak sepuluh hari pertama Dzulhijjah, kita pun sudah diperintahkan
untuk banyak bertakbir. Allah Ta‟ala berfirman,

ُِّ ُوي ْذ ُكرواُاس ُم
ٍ فُأ َّيٍُمُمعلُوم
ُات
َ ْ َ ُ ُِالِل
َ ْ ُ ََ
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“Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah
ditentukan.” (QS. Al Hajj: 28). „Ayyam ma‟lumaat‟ menurut salah satu
penafsiran adalah sepuluh hari pertama Dzulhijjah.
Dalam ayat lain disebutkan,

َُال ُإِ ُْث
َُ َال ُإِ ُْثَ ُ َعلَْيُِو ُ َوَم ُْن ُ ََتَ ّخَُر ُف
َُ َي ُف
ُِ ْ ف ُيَ ْوَم
ُ ُِ ات ُفَ َم ُْن ُتَ َع ّج َُل
ٍُ ود
ُ ُِ َالِل
ُّ ُ َواذْ ُكُروا
َ ف ُأ َّيٍُم ُ َم ْع ُد
ُالِلَُ َو ْاعلَ ُمواُأَنّ ُك ُْمُإِلَْي ُِوُ ُُْت َشُرو َن
ُّ َُعلَُْي ُِوُلِ َم ُِنُاتّ َقىُ َواتّ ُقوا
“Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang
terbilang.” (QS. Al Baqarah: 203).
Ibnu „Umar radhiyallahu „anhuma dan ulama lainnya mengatakan
bahwa ayyamul ma‟dudat adalah tiga hari tasyriq. Ini menunjukkan
adanya perintah berdzikir di hari-hari tasyriq.
Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan,
Ibnu „Abbas radhiyallahu „anhuma berkata, “Berdzikirlah kalian pada
Allah di hari-hari yang ditentukan yaitu 10 hari pertama Dzulhijah dan
juga pada hari-hari tasyriq.” Ibnu „Umar dan Abu Hurairah pernah keluar
ke pasar pada sepuluh hari pertama Dzulhijah, lalu mereka bertakbir,
lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin „Ali pun bertakbir
setelah shalat sunnah. (Dikeluarkan oleh Bukhari tanpa sanad (mu‟allaq),
pada Bab “Keutamaan beramal di hari tasyriq”)
Ibadah thawaf, sa‟i dan melempar jumrah pun dilakukan dalam
rangka berdzikir pada Allah. Dari „Aisyah radhiyallahu „anha, Nabi
shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,

ِالِل
ُّ ُاْلِ َما ُِرُ ِإلقَ َام ُِةُ ِذ ْك ُِر
َُ ْ َتُ َوب
ُِ افُ ِِبلْبَ ْي
ُُ إَِّّنَاُ ُجعِ َُلُالطَّو
ْ ُص َفاُ َوالْ َمْرَوُةُِ َوَرْم ُُى
ّ يُال
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“Sesungguhnya thawaf di Ka‟bah, melakukan sa‟i antara Shafa dan
Marwah dan melempar jumrah adalah bagian dari dzikrullah (dzikir 10
pada Allah).” (HR. Abu Daud, no. 1888; Tirmidzi, no. 902; Ahmad, 6:
46. Imam Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan shahih. Syaikh AlAlbani dan Syaikh Syu‟aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini
dha‟if)
Di hari-hari tasyriq, kita pun diperintahkan untuk membaca doa sapu
jagad. Allah Ta‟ala berfirman,

ِ ُّ ُ اس َك ُك ُم ُفَاذْ ُكروا
ِ َفَِإذَا ُقَضي تُ ُم ُمن
ُول
ُُ ّاس ُ َم ُْن ُيَ ُق
ُِ َش ُّد ُ ِذ ْكًرا ُفَ ِم َُن ُالن
َ آِبءَ ُك ُْم ُأ َُْو ُأ
َ ُ الِلَُ َكذ ْك ِرُك ُْم
َ ْ َْ
ُ ْ
ِ ُف
ُف ُالدُّنْيَا
ُ ُِ ول ُ َربّنَا ُآتِنَا
ُُ ُ َوِمْن ُه ُْم ُ َم ُْن ُيَ ُق,الق
ٍُ اآلخَرُةِ ُ ِم ُْن ُ َخ
ُ ُِ ُف ُالدُّنْيَا ُ َوَما ُلَُو
ُ ُِ َربّنَا ُآتِنَا
ِ ُف
ُابُالنّا ِر
َُ اآلخَرُةُِ َح َسنَُةًُ َوقِنَاُ َع َذ
ُ َِح َسُنَُةًُ َو
“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah
(dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut
(membangga-banggakan)

nenek

moyangmu,

atau

(bahkan)

berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang
yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia”, dan
tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat. Dan di
antara mereka ada orang yang berdoa: “Robbana aatina fid dunya
hasanah wa fil akhiroti hasanah wa qina „adzaban naar” [Ya Rabb
kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan
peliharalah kami dari siksa neraka].” (QS. Al Baqarah: 200-201)
Dari ayat ini kebanyakan ulama salaf menganjurkan membaca do‟a
“Robbana aatina fid dunya hasanah wa fil akhiroti hasanah wa qina
„adzaban naar” di hari-hari tasyriq. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh
„Ikrimah dan „Atha‟. (Lihat Latha-if Al-Ma‟arif, hlm. 505-506).
Ini semua mengajarkan pada kita untuk rajin berdzikir.
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ُالِلِ ُإِ ُّن ُ َشَرائِ َُع ُا ِإل ْسالَُِم ُقَ ُْد
ُّ ُ ول
َُ ال ُ َُي ُ َر ُُس
َُ َالًُق
ُ الِلِ ُبْ ُِن ُبُ ْس ٍُر ُرضى ُللا ُعنو ُأَ ُّن ُ َر ُج
ُّ ُ َع ُْن ُ َعْب ُِد
ِالِل
ُّ ُكُ َرطْبًاُ ِم ُْنُ ِذ ْك ُِر
َُ ُالُلِ َسان
ُُ  ُلَُيََز:ال
َُ َُق.ثُبُِِو
ُُ ّنُبِ َش ْى ٍُءُأَتَ َشب
ُ َِخِ ْب
ُْ َكثَُر
ْ تُ َعلَ ُّىُفَأ
Dari „Abdullah bin Busr radhiyallahu „anhu, ia berkata bahwa ada
seseorang yang berkata pada Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam,
“Wahai Rasulullah, syariat Islam sungguh banyak dan membebani
kami. Beritahukanlah padaku suatu amalan yang aku bisa konsisten
dengannya.

Nabi

shallallahu

„alaihi

wa

sallam

pun

bersabda,

“Hendaklah lisanmu tidak berhenti dari berdzikir pada Allah.” (HR.
Tirmidzi, no. 3375; Ibnu Majah, no. 3793; Ahmad, 4: 188. Hadits ini
shahih menurut Syaikh Al Albani).
Mudah-mudahan lima pelajaran di atas berharga bagi kita semua.
Marilah

kita

tutup

khutbah

ied

ini

dengan

do‟a.

Moga

Allah

mengabulkan setiap do‟a kita.

ُكُ ََِسْي ٌُع
َُ ّاتُإِن
ُِ َحيَ ُِاءُ ِمْن ُه ُْمُ َواْْل َْم َو
ُِ يُ َوالْ ُم ْسلِ َم
َُ ْ اتُ َوالْ ُم ْسلِ ِم
ُِ َيُ َوالْ ُم ْؤِمن
َُ ْ ِاَللّ ُه ُّمُا ْغ ِفُْرُلِْل ُم ْؤِمن
ْ اتُاْل
ِ بُالدّعو
ِ ُ قَ ِري
ُات
ََ ُُ بُ ُُمْي
ٌْ
ُْص َم ُُد ُالّ ِذى ُ َُلْ ُيَلِ ُْد ُ َوَُل
َُ ْالِلُُ ُلَ ُإِلَُوَ ُإِ ُلّ ُأَن
ُّ ُ ت
َُ ْك ُأَن
َُ ّك ُأَ ُّن ُنَ ْش َه ُُد ُأَن
َُ ُاللّ ُه ُّم ُإِ ُّن ُنَ ْسأَل
ّ َح ُُد ُال
َ ت ُاْل
َُح ٌد
َ يُولَ ُْدُ َوَُلُْيَ ُك ُْنُلَُوُُ ُك ُف ًواُأ
ُك
َُ ّالُلِلّ ِذيْ َُنُ َآمنُواُ َربّنَاُإِن
ًُ ِفُقُلُ ْوبِنَاُ ُغ
ُْ ُِانُ َوَُلُ ََْت َع ُْل
ُِ ََربّنَاُا ْغ ِفُْرُلَنَاُ َوِِإل ْخ َوانِنَاُالّ ِذيْ َُنُ َسبَ ُق ْو َُنُ ِِبِْإلْْي
ُوفُ َرِح ٌيم
ٌُ َُرء
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لُ
ات ُإِ َُ
ات ُبَْينِنَاَ ُ ،و ْاى ِد َُن ُ ُسبُ َُل ُال ّس َالِمَ ُ ،وَِنّنَا ُ ِم َُن ُالظُّلُ َم ُِ
َصلِ ُْح ُ َذ َُ
ف ُبَ ْ َُ
اللّ ُه ُّم ُأَلِّ ُْ
ي ُقُلُوبِنَاَ ُ ،وأ ْ
ف ُأ ْ ِ
النُّوِرُ ،وجنِّب نَا ُالْ َفو ِ
صا ِرَنَ ُ ،وقُلُوبِنَاُ،
ش ُ َما ُظَ َهَُر ُ ِمْن َها ُ َوَما ُبَطَ َنَ ُ ،وَِب ِرُْك ُلَنَا ُِ ُ
اح َُ
ََسَاعنَاَ ُ ،وأَبْ َ
ََْ َ
تُالتّ ّو ُ ِ
يُ ِِبَاُ
كُ ُمثْنِ َُ
ينُلِنِ َع ِم َُ
اج َع ْلنَاُ َشاكِ ِر َُ
كُأَنْ َُ
بُ َعلَْي نَاُإِنّ َُ
َوأ َْزَو ِاجنَاَ ُ،وذُِّرّيتِنَاَ ُ،وتُ ُْ
ابُالّرح ُيمَ ُ،و ْ
ُ
يُ َِلَاَ ُ،وأََِتِ ْم َهاُ َُعلَْي نَا
كُ،قَابِلِ َُ
َعلَْي َ
اَللّه ُّمُأ ِ
ِ ِ ِِ
ِِ
يُ،اَللّ ُه ُّمُ
ص َال ُُ
حُاْ ِإل ْس َالُِمُ َوالْ ُم ْسلم ْ َ
ُ ْ
ص َال ُح ُه ُْمُ َو َ
َصل ُْحُ ُوَلَُةُأ ُُم ْوِرَنُ،اَللّ ُه ُّمُ َوفّْق ُه ُْمُل َماُفْي ُوُ َ
أِ
الس ْوُِءُ
ب ُالْ َعالَ ِم ْ َُ
َعْن ُه ُْم ُ َعلَى ُالْ ِقيَ ُِام ُِِبََه ِام ِه ُْم ُ َك َما ُأ ََمْرتَ ُه ُْم ُ َُي ُ َر ُّ
يُ .اَللّ ُه ُّم ُأَبْعِ ُْد ُ َعْن ُه ُْم ُبِطَانَُةَ ُ ُّ
والْم ْف ِس ِ
اْلَ ُِري ُوالن ِ
ب ُإِلَْي ِ
ِ
َصلِ ُْح ُ ُوَلُةَ ُأ ُُم ْوُِرُ
ب ُالْ َعالَ ِم ْ َُ
ي ُ َُي ُ َر ُّ
ّاص ِح ْ َُ
ُ
ُ
ل
َى
أ
ُ
ُ
م
ه
ُ
ر
ق
و
ُ
ُ
ن
ي
د
ْ
َ
ْ
ْ
ي ُاَللّ ُه ُّم ُأ ْ
ْ
ْ
َ
َ ُ
َ َّ
ْ َ
فُ ُك ُِلُم َك ٍ
انُ
الْ ُم ْسلِ ِم ْ َُ
يُِ ُْ ّ َ
يُإِ َم ًاما
اج َع ْلنَاُلِْل ُمت ِّق ْ َُ
بُلَنَاُ ِم ُْنُأ َْزَو ِاجنَاُ َوذُِّرُّيتِنَاُقُّرةَُُأ َْع ُ ٍُ
َربّنَاُ َى ُْ
يُ َو ْ
ابُالنّا ِرُ
فُ ْاآل ِخَرةُُِ َح َسنَُةًُ َوقِنَاُ َع َذ َُ
فُالدُّنْيَاُ َح َسنَُةًُ َوِ ُ
َربّنَاُآتِنَاُِ ُ
ٍ
ِِ
لُيَ ْوُِمُال ّديْن
انُإِ َُ
ص ْحبُِِوُ َُوَم ُْنُتَبِ َع ُه ُْمُِبِِ ْح َس ٍُ
صلّىُ ُ
للاُُ َعلَىُنَبِيِّنَاُ ُُمَ ّم ُدُ َو َعلَىُآل ُوُ َو َ
َو َ
وِ
ي.
بُالْ َعالَ ِم ْ َُ
اْلَ ْم ُُدُللُ َر ُِّ
انُأ ُِ
آخُُرُ َد ْع َو َُ
َنُ ْ
َ
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