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AllahaAkhari xWalillahilhdrrrdt :"

Iladirin Sidang ldul Adho yang dimuliahan Allah

Mengawali khutbah ini marilah kita senantiasa menqyukuri nikmat dan karunia Allah

SWT, atas perkenanNYA kita masih diberikan kesempatan untuk menyempurnakan

pengabdian kita, kita dapat hadir kembali di tempat ini untuk merayakan Idul Adha setelah

dua bulan sebelumnya kita merayakan hari raya Idul Fihi. Mudatr-mudahan kehadiran kita

merayakan Idul Adha tahun ini semakin mEnanrbatr kesadaran kita akan pentingnya makna

suatu pengorbanan dalam rangka rnendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sholawat dan

salam mari kita haturkan keharibaan Junjungan Alam Nabi kita Nabi Besar Muhammad SAW

sebagai bentuk rasa cinta dan terima kasih kita atas segala jasa dan perjuangan beliau dalart

menegakkan paqii-paqii Islam di bumi Allah tercinta ini..

Selaqiutnyq kami ingin berwasiat kepada hadirin sekaliaru wabil-khusus kepada diri

kami pribadi marilah kita meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT



dengan tetap istiqomah menjalankan perintah-perintahNya dan dengan penuh kesabaran

merf auhi larangan-larangan-Nya.

Hadirin iuma' ah sholat Id yang berbahagia

Dalam merayakan ldul Adha kali ini kami ingin mengajak saudara-saudara

membangkitkan kembati memori kita mengenai peristiwa Qurban yang selalu dikaitkan

dengan perjuangan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahnn AS beserta istrinya Siti Hajar dan

putranya Isma'il AS. Rangkaian perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim mulai dari diusir

oleh Raja Namnrd dan ayahnya sendiri karena berbeda dalam hal akidatr dan keyakinan,

kemudian dibakar hidup-hidup karena tetah menrsak patung sesembatran raja Namrud dan

kaumnya sampai kepada datangnya perintah dari Allah SWT untuk menyembelih putra

kesayangannya Isma'il merupakan rangkaian peristiwa yang perlu dimaknai pada setiap

merayakan hari raya Idul Adha Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW telah

diperintatrkan untuk meyakini dan mengikuti agama yang dibawa Nabi Ibrahim AS

sebagaimana t€rtuang dalam firman Allah SWT pada surat An-Nahl ayat 123:

'e?r":fr b btt $;ri* b,j)tb # gl e#l-v"t,.i

Artturya : Kemdiankamiwatryukankepadamt (Wahai Mulmntmod) : ihfiilah agama lbrahim

ymg hanif don dia b*antah dri golongan or&rg-orang ymg musyrik.( QS.An-Nahl

:123 )

Ayat di atas menegaskan kepada kita bahwa agama yang dibawa oleh Ibrahim AS

adalah agama tauhid, bersih dan benar dan ia menjadi landasan sekaligus jiwa dari hidup dan

kehidupan umat manusia. Artinya jika seseorang ingrn hidup baik, bersih dan benar,

hendaklah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS yakni Islam yang kita anut selama ini. Apabila

kita simak perjalanan sejarah perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya" tampak bahwa

perjuangan itu menrpakan suatu tempaan hidup yang telah me4iadikan Ibrahim dan

keluarganya sebagai pribadi-pribadi yang kokoh, tanggutr,sabar dan penuh ketawakkalan

kepada Allah SWT. Itulah gambaran kualitss pribadi Nabi Ibrahim dan keluarganya yalaf

manusia-manusia yang memiliki kepribadian yang paripurna. Berbeda dengan kehidupan

umat dewasa ini yang penuh dengan ketidakpastian, maka dapat dipastikan perkembangan

kepribadian dan kualitas hidup mereka jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah SWT-

Hadirin iornah Sholat ldul Adha rahhruhmalhh

Jika kita kembali kepada rangkaian peduangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim as

beserta ketuarganya sungguh banyak sekali nilai dan hikmah yang dapat kita ambiL Maka



pada kesempatan ini kami ingin mengangkat dan memaparkan beberapa peristiwa penting

yang menunjukkan keiaatan, ketangguhan dan kesabaran Nabi Ibrahim beserta keluarganya

dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Allah SWT :

1. Ketika Nabi Ibrahim diusir oleh Raja Namrud dan ayatr kandungnya sendiri kanena dia

tidak mau menyembah patung berhala buatan ayahnya, menrpakan perjuangan dan

pengorbanan yang luar biasa dalam memprtahankan iman dan keyakinan akan ke-

Esaan Allah SWT, sebagaimana tergambar dalam dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya

Azar dalam surat Al-An'arn : 74 :

,*J # et[ii *tl 4'r4.r; t,;u;;f ll#f g; *.i *';t Ju\y

Artwo : Dan ingatlah ketiko lbmhin berlcata kepada ayahnya Azar : potutkah ayah

anggap berhala itu sebagai Tuhan ? Sesungguhnya aht melihat ryah dan

kaumnya di dalan kesesatonyang rryata ( 85. Al-An'an : 74 )

Sikap taat kepada Allah dari Nabi Ibrahim AS dan tetap menolak untuk

menyembah berhala buatan ayalraya sebagaimana dilukiskan dalam ayat tersebut

merupakan bukti bahwa Nabi Ibrahim AS adalah sosok pribadi yang mau dan mampu

menggunakan akal pikirannya untuk mencari dan meyakini kebenaran yang datang dari

Allah SWT. Hikmah yang dapat kita ambil dari pedstiwa ini adalah bahwa untuk dapat

mengembangkan diri secara optimal kita harus mengembangkan dan memanfaatkan

akal pikirarL kecerdasan dan segala potensi yang dianugeratrkan oleh Allah SWT. Kita

secara kreatif perlu dan harus memiliki kemampuan dalam mencari berbagai peluang

kehidupan dengan segala daya dan upaya sebagai bentuk ikitiar kita, tanpa

mengesampingkan nilai-nilai iman dan ketaqwaan kepada Allatr SWT.

2. Pengorbanan Siti Hajar ketika ditinggel pergi oleh Sang suami demi memenuhi tugas

pengabdian kepada Atlah SWT. Dia ditinggal bersama bayi yang baru dilahirkannya di

padang pasir yang tandus tanpa setitik airpun, merupakan pengorbanan ketaatan istri

kepada suami yang mendapatkan perintah Allah SWT. Perjuangan Siti Hajar ketika

mencari sumber air, antara Shafa dan lvlanilah morggambarkan sosok pribadi yang

anggutt, ulet dan tak pernah putus asa dengan tetap tawakftal kepada Allah SWT. Dari

perjuangan dan pengorbanan Siti Hajar ini kita dapat mengambil hikmah bahwa

keinginan yang kuat disertai dengan ikhtiar dan motif pengabdian kepada Allah akan

membuahkan hasil dan kemenangan yang hakiki. Artinya bahwa seseorang harus

berkorban untuk mengembangkan diri dan harus mengubah sikap hidup pasrah tarya



usaha kepada sikap kerja keras dengan disertai keberanian menghadapi rcsiko atas

segala perbuatannya. Karena memaog hidup ini adalah perjuangan dan manusia harus

terlebih dahulu bersusah-susah banr membuahkan hasil. Hal ini d[ielaskan oleh Allah

dalonr firmanNYA surat Al-Balad ayat 4 :

*E A6l.xi$ tdtr sli

Artinya : Sesunguhtya marutsia itu Kami tenrya di kancah periuangan hidap (QS. Al-
Balad: 4)

3. Ujian yang paling bemt yang dirasakan oleh lbrahim AS ialah perintah untuk

menyembelih putra kesayangannya Isna'il, puta yang selama ini dinanti-nantikan,

putra yang diharapkan menjadi penerus keturunan dan powaris misi dakwah beliau.

Pengorbanan ini menrpakan wujud pengorbanan antara rasa cinta dan ketaatan

Sementara di satu sisi ujian yang dihadapi oleh Ismail karena, dia harus mengorbankan

dfuinya untuk disembelih oleh tangan ayahnya sendiri. Kerelaan ayah untuk taat kepada

perintah Allah dan kerelaan anak untuk taat kepada ayah adalah perjuangan melawan

ke-cgoan masing-masing. Hal ini tergambar dalam dialog antara Nabi lbrahim dengan

putanya Ismail sebagaimana tertuang dalam surat As-Shaffat ayat 102 :

"-g; t!; finl abl,.l rsl O *if -dt {#dtt {gt'e i! {rS

;ag.l 3, frfr 'fu" t:t1i:t7,,;; fi i-'Jfi ,;;.|*Av

Artfurya: Maka tatkola anak itu sampai (pada umw sangup) henrsalu bersona

ayahrrya, Ibrahim berkato : Wahai anakht, sesungguhnya ryah melilnt dalant

nimpi balwa 6yah merytembelihmu, m&a fikirkanloh bagaim*ta

perdapamu. Ismail meniwab : Ayah *eriakanlah apa yang diperintahfun

Allah kepafumu, insya Allah ayah aknn mendapatiku termasuk aTang-or(mg

yang sabar. ( QS. As-Shd* : 102 )

Dari dialog singkat yang ter{era dalam ayat tadi kita dapat memetik makn dan

hikmah bahwa sikap tunduk, kepasratmn dan kesabaran antara dua insan adalah tumbuh

dari suasana musyawaralr, keterbukaan, dan sating menghargai antara ayah dan anak

Sikap Ibrahim yang meminta pendapat kepada anaknya adalatr sikap ayah yang bijak

dan demokratis sejati, sedangkan sikap Ismail yang menerima dengan ik*rlas perintah

omng tuanya merupakan ciri anak yang sholell yang memiliki kepribadian yang

sempurna. Menciptakan anak dan keluarga yang sholeh tentu tidak semudah me'mbatk



telapak tangan,. akan tetapi membutuhkan usaha dan iklrtiar sebagaimana yang

dilakukan Nabi Ibrahim AS yaitu dengan cara : Pertama : berdo'a dan memohon kepada

Allah SrS/T agar dianugeratri anak yang sholeh. Yang kadua : Mendekatkan dan

mempertautkan hati anak dan keluarga kita dengan tempat-tempat ibadah @aitullah)

agar hati dan jiwa mereka tidak kering dan gersang dengan nilai-nilai ibadah.

Sela4iutnya yang ketiga : Menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada

Allah SWT agar mereka tidak lalai dan lupa dengan peringatan dan titah Allah SWT.

H adirin-hadhar y ang dimdiahan Alloh

Apabila ditarik kesimpulan dari diaolog tersebut maka akan kita peroleh

pelajaran batrwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya dengan

memberikan anak materi ( harta ) sernata melainkan hanrs berpadu dengan peningkatan

kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT., Kecerdasan intelektual dan

laeativitas berfikir, ke,rnampuan dan keuletan serta dorongan untuk mencapai hasil

yang sebaik-baiknya haruslatr dibarengi dengan penanaman nilai-nilai moral dan agama

Dan pengembangan semua dimensi sumber daya manusia itu haruslah dimulai dari

kehiduEan keluarga. Keluarga yang baik insya Allah akan menghasilkan anak

keturunan yang baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim as.

Hadirln Sidang ldal Adha yang dimultakan Alloh

Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan semoga Allah SWT

memberikan taufiq, hidayah dan inayatrNYA kepada kita sekalian sehingga keluarga kita

menjadi keluarga yaag berkualitaq keluarga yang tetap setia dan istiqomah meqir4iung tinggr

perintah-perintah Allatr SWT. Amin Ya Rabbal Alamiin
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