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HAJI DAN KURBAN ADALAH SYI’AR ISLAM
Drs.H.Siun Ruhan,MHI

اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم و رﺣﻣﺔ ﷲ وﺑرﻛﺎﺗﮫ

ﷲ اﻛﺑر

- .ﻻاﻟﮫ اﻻﷲ وﷲ اﻛﺑر .ﷲ
.

ﻋﺑده واﻋزﺟﻧده وھزم اﻻﺣزاب وﺣده ﻻاﻟﮫ اﻻ ﷲ
واﺣده ﻻﺷرﯾك ﻟﮫ .واﺷﮭد ان ﻣﺣﻣدا ﻋﺑده ورﺳو ﻟﮫ ,
ﻻ ﻧﺑﻲ ﺑﻌده ,اﻟﻠﮭم ﺻل وﺳﻠم ﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد وﻋﻠﻰ
اﻟﮫ واﺻﺣﺎ ﺑﮫ وﻣن ﺗﺑﻌﮭم اﻟﻰ ﯾوم اﻟﻘﯾﺎ ﻣﺔ .اﻣﺎ ﺑﻌد :
ﻓﯾﺎ ﻋﺑدﷲ اﺗﻘو ﷲ ﻓﻰ ﻛل ﺳﺎ ﻋﺔ وﺗزودوا ﺑﮫ ﻓﺎن
ﺧﯾر اﻟزاد اﻟﺗﻘوى .ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﻛﺗﺎﺑﮫ اﻟﻛرﯾم :
....

ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﺣﺞ اﻟﺑﯾت ﻣن اﺳﺗطﺎع اﻟﯾﮫ

ﺳﺑﯾﻼ .ﺛم ﻗﺎل :اﻧﺎ اﻋطﻧك اﻟﻛوﺛر ﻓﺻل ﻟرﺑك واﻧﺣر
ان ﺷﺎﻧﺋك ھواﻻﺑﺗر
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KAUM MUSLIMIN RAHIMAKUMULLAH
Alhamdulillah sejak tadi malam hingga menjelang
shalat Ied pagi ini gemuruh suara takbir, tahlil dan
tahmid dikumandangkan oleh kaum muslimin di seluruh
belahan bumi ini, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas
segala nikmat dan karunia Allah SWT. Yang telah
diberikan kepada kita. Sehubungan dengan hari raya ini,
saudara-saudara kita sedang menunaikan ibadah haji ke
Baitullah tanah suci Mekkah Al-Mukarramah, semua
mereka mengharapkan haji yang mabrur, karena haji yang
mabrur adalah syurga balasannya. Sesuai dengan sabda
Rasulullah SAW.
( )رواه اﺣﻤﺪ ﻻى واﻟﻄﺒﺮاﻧﻰ

اﻟﺤﺞ اﻟﻤﺒﺮور ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﺟﺰاء اﻻ اﻟﺠﻨﺔ

Artinya ;” Haji Mabrur ganjarannya tidak lain kecuali syurga
(HR.Ahmad dan Thabrani )

HADIRIN RAHIMAKUMULLAH.
Pada hari raya Idul Fitri dua bulan yang lalu kaum
muslimin merayakan hari kemenangan, karena kita telah
lulus ujian melawan hawa nafsu dan daya tipu syaithan
pada bulan puasa romadhan. Sedangkan ujian dalam
menunaikan ibadah haji dituntut tiga hal utama untuk
menanggulanginya, yaitu: TENAGA, HARTA DAN
JIWA. Kerena ibadah haji adalah ibadah
yang
membutuhkan tenaga, seperti pada waktu thawaf, sa’i,
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dan melontar jamarat atau selama dalam perjalanan haji.
Dan begitu juga dalam perjalan haji harus menyiapkan
pembekalan harta yang cukup untuk dirinya dan keluarga
yang ditinggalkan. Oleh karena itu mengerjakan haji
adalah kewajiban setiap orang Muslim yang manpu,
mampu biaya, kesehatan dan ilmu pengetahuan tentang
manasik haji. Sesuai dengan firman Allah dalam QS.Ali
Imran 97.

  
  
 
   



 
Artinya: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap
Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan
ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka
Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari
semesta alam

Dalam melaksanakan kewajiban haji tantangan dan
rintangan serta ujian sering kali di alami oleh jemaah haji,
kita selalu bermohon kiranya semua ujian dan rintangan
yang dialami oleh jemaah haji, dapat memperkokoh iman
mereka.
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HADIRIN RAHIMAKUMULLAH.1
Pada tanggal 9 dzulhijjah adalah merupakan hari
puncak ibadah haji bagi seluruh jemaah haji yaitu wukuf
di padang Arafah, sabda Rasulullah AL-HAJJU
ARAFAH, bahwa” haji adalah di Arafah”, dengan
berpakai Ihram seraya mereka mengucapkan kalimat.

 إ ﱠن, ْﻚ
َ َﻚ ﻟَﺒﱠـﻴ
َ ْﻚ ﻟ
َ ْﻚ ﻻَ َﺷ ِﺮﻳ
َ  ﻟَﺒﱠـﻴ, ْﻚ
َ ْﻚ اﻟﻠﱠـ ُﻬ ﱠﻢ ﻟَﺒﱠـﻴ
َ ﻟَﺒﱠـﻴ
ْﻚ ﻟَﻚ
َ ْﻚ ﻻَ َﺷ ِﺮﻳ
َ َﻚ وَاﳌُﻠ
َ اﳊَ ْﻤ َﺪ وَاﻟﻨﱢـ ْﻌ َﻤﺔَ ﻟ
“ Inilah kami ya Allah, ya tuhan kami, inilah kami
datang memenuhi panggilan Mu ya Allah, kami datang
hanya memenuhi panggilan Mu, tiada sekutu bagi Mu.
Sesungguhnya, segala puji dan nikmat adalah bagi Mu
dan Engkau lah maha menguasai sesuatu Tiada sekutu
bagi Mu.”
Sekarang mungkin ada pertanyaan , bagaimana
bagi kita yang belum dapat panggilan untuk menunaikan
ibadah haji pada tahun ini ?, kita tidak perlu bersedih
karena ada pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah
SAW. kepada kita bagi yang belum mampu
melaksanakan haji, adalah puasa pada hari Arafah
1
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tanggal 9 Dzulhijjah. Sesuai dengan sabda Rasulullah
SAW.

ﺣﺞ اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺻﯿﺎﻣﮭﻢ ﯾﻮم ﻋﺮﻓﺔ
Artinya: hajinya orang-orang yang tidak mampu
(untuk berhaji) adalah berpuasa pada hari Arafah (
9 Dzulhijjah )
ALLAHU AKBAR 3 X…. WALILLAHIL HAMD.2
Kemudian pada hari raya Idul Ahda ini pula bagi
yang mampu agar menyembeli binatang Kurban, yang
merupakan syari’at nabi Ibrahim yang kemudian
dilanjutkan dalam syari’at Islam.sesuai dengan perintah
Allah dalam QS.Al-Kausar ayat 1-3.


  


  

 
Artinya:” Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat
yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan
berkorbanlah.Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu
Dialah yang terputus”
2
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Rela berkurban bukan segampang apa yang kita
ucapkan karena berkurban harus didorong oleh rasa cinta,
sebagaimana pepatah mengatakan “Tiada beban tanpa
derita melainkan beban bahagia, tiada kurban tanpa
cinta selain kurban yang sia-sia”. Pepata tersebut dapat
kita buktikan kebenarannya, bahwa seorang ayah tidak
akan rela berkurban untuk anak dan istrinya jika dia tidak
cinta kepada anak dan istrinya, begitu juga kita baca kisah
putra Adam: yaitu, Qabil dan Habil terjadi pengurbanan
karena cinta, kemudian para pejuang bangsa dan Negara
kita, mereka rela berkurban harta benda bahkan jiwa demi
bangsa dan Negara, karena mereka cinta kepada bangsa
dan negara yang kita cintai ini.3
Kemudian sedikit kita kembali kepada peristiwa
Ibrahim terhadap anaknya Ismail dari pasangannya
dengan Siti Hajar, melahirkan anak yang shaleh yang
diberi nama “Ismail “. Setelah anak tersebut mulai hidup
bersenang-senang dan sedang lucu-lucunya, pada suatu
malam Ibrahim diperintakan oleh Allah SWT, didalam
mimpinya untuk mengurbankan “ Ismail “, sudah
berulang kali perintah tersebut, maka Ibrahim datang
kepada anaknya Ismail, dia berkata:




3

….
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Artinya:…. Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya
aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu.
Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai
bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu;
insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orangorang yang sabar". ( QS.Ash-shafat 102 )
Maka akhirnya tepat pada tanggal 10 dzulhijjah,
nabi Ibrahin membawa anaknya Ismail kesebuah bukit
dan diiringi dengan takbir” ALLAHU AKBAR”…..
tentunya dalam bayangan kita disertai dengan tetesan air
mata, kemudian didudukanlah Ismail anak yang satusatunya yang sudah lama didambakan oleh seorang ayah.
Maka pada waktu itu sebelum terjadi penyembelihan, ada
permintaan Anaknya” Ismail” kepada Ayahnya:
- Ikatlah tangan dan kakiku, supaya aku tidak bisa
bergerak, yang nanti akan merepotkan Ayah.
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- Telungkupkan aku ! Ayah, supaya ayah tidak
memandang mukaku,,,,,nanti ayah merasa kasihan
kepadaku.
- Singsingkan baju dan kain mu! Ayah, supaya tidak
kena percikan darah, yang bisa mengecilkan pahalaku
dan jika dilihat ibuku nanti dia akan bersedih.
- Tajamkanlah pisau mu ! Ayah, supaya muda proses
penyembelihan , karena proses maut itu pedih,..Ayah.
- Jangan Ayah biarkan anak-anak bermain kerumah mu,
karena nanti Ayah dan ibu akan teringat dengan
kehidupan aku.
- Bawalah pulang bajuku, sampaikan salam kepada
ibuku “bershabarlah dalam menghadapi ujian Allah,
dan bershabarlah dengan peristiwa ini.4
Kemudian mengucapkan salam terakhir, selamat tinggal
ayah. Kemudian Ayahnya mengucapkan ,”BismillahiAllahuakbar”,sambil memotong leher Ismail. Akan
tetapi dengan kebesaran dan kekuasaan Allah, pisau yang
digunakan Ibrahim tidak mampu memutuskan leher
Ismail, maka akhirnya digantilah Ismail dengan seekor
Kibas yang besar. Maka selamatlah Ismail.
HADIRIN RAHIMAKUMULLAH.5
Dengan dibukanya sedikit kisah Ibrahim dan Ismail,
maka melalui mimbar ini saya ingin mengetuk hati kita
4
5

Abu H.F. Ramadlon , Duratun Nasihin, h.713
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semua, mari kita rela berkurban demi Allah, baik tenaga,
harta bahkan jiwa demi mencari ridha Allah. Karena
salah satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah yang telah
diberikan kepada kita semua adalah berkurban.
Sedangkan bagi seorang yang telah mempunyai
kecukupan tapi tidak mau berkurban , maka ancaman
Rasulullah sangat keras, sebagai mana Haditsnya:

ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﮫ ﺳﻌﺔ ﻓﻠﻢ ﯾﻀﺤﻰ ﻓﻼ ﯾﻘﺮﺑﻦ ﻣﺼﻠﻨﺎ

) رواه اﺣﻤﺪ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ

(

Artinya: Barang siapa yang mempunyai kecukupan
untuk berkurban dan ia tidak suka, maka janganlah
dekat-dekat tempat shalat kami (masjid).( HR. Ahmad
dan Ibnu Majah )
Hadits tersebut menunjukan kepada kita betapa
pentingnya berkurban. Bahkan Ibnu Abbas pernah
perkata “ berkurbanlah kamu walaupun hanya seekor
angsa dan ayam jantan. Pernyataan beliau ini
menandakan betapa pentingnya kita
melaksanakan
kurban, walaupun ulama tidak sepakat dengan pernyataan
beliau.
ALLAHU AKBAR WALILLAH ILHAMD
Rasa kurban harus kita tumbuhkan pada diri kita
masing-masing, lebih-lebih dalam era globalisasi dan dan
reformasi sekarang ini, kita semua ditutut untuk

11

berkurban dalam rangka untuk mencari ridho Allah,
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak
perlu kita berteriak menjadi reformis, pada hal kita tidak
lebih sebagai seorang pengemis, tidak perlu berteriak
mengejar pencuri pada hal kita sendiri seorang pencuri.
Oleh karena itu tidak perlu kita mereformasi orang lain,
reformasilah diri kita masing-masing. Dan mari kita
pupuk rasa persatuan dan kesatuan diantara kita .seperti
pepatah mengatakan “ bersatu kita teguh, bercerai kita
runtuh”
HADIRIN RAHIMAKUMULLAH.
Mari diakhir khutbah Idul Adha ini kita sama-sama
meningkatkan syi’ar agama Islam ini dengan cara
menunaikan ibadah Haji bagi yang sudah mampu, dan
memotong hewan kurban bagi kita yang belum mampu
menunaikan ibadah haji. Dan mari kita tumbuhkan
kesadaran kita masing-masing untuk mendekatkan diri
kepada Allah dalam rangka untuk mencari ridhoNya, dan
senatiasa kita berdo’a semoga Allah selalu memberikan
rizki kepada kita, sehingga kita dapat menunaikan ibadah
haji ke tanah suci Mekkah Al-Mukarramah pada tahun
yang akan datang.
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Demikianlah semoga khutbah yang singkat ini ada
manfaatnya bagi kita semua Amiiin ya Rabbal
alamin……*6

DOA.

اﻷﻧﺑﯾﺎءواﻟﻣرﺳﻠﯾن وﻋﻠﻰ اﻟﮫ وﺻﺣﺑﮫ اﺟﻣﻌﯾن
اﻟﻠﮭم اﻧت رﺑﻧﺎ ﻻ اﻟﮫ اﻻ اﻧت ﻋﻠﯾك ﺗوﻛﻠﻧﺎ واﻧت رب
اﻟﻌرش اﻟﻌﻠظﯾم
ﻣﺎ ﺷﺎء ﷲ ﻛﺎن وﻣﺎ ﻟم ﯾﺷﺎء ﻟم ﯾﻛن ﻻ ﺣول وﻻ ﻗوة اﻻ
ALLAHUMMA YA-ALLAH YA-RABBALAL’ALAMIN.
PADA PAGI INI KAMI SELURUH KAUM MUSLIMIN DAN MUSLIMAT
MENYAMPAIKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT-MU YA ALLAH, KARENA
ATAS RAHMAT DAN RIDHO-MU, PADA PAGI HARI INI KAMI SEGENAP
JEMAAH SHALAT IDUL ADHA DAPAT BERKUMPUL DI TEMPAT YANG
SANGAT MULIA INI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN SHALAT
BERJEMAAH IDUL ADHA. KIRANYA ENGKAU DAPAT MENERIMA
KEHADIRAN KAMI PADA PAGI HARI INI DENGAN SIFAT-MU YANG
MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG.
ALLAHUMMA YA-ALLAH TUHAN YANG MAHA PERKASA.
JADIKANLAH HIDUP KAMI YA-ALLAH, HIDUP YANG BERGUNA; AMAL
YANG MULIA. YANG SELALU DALAM NAUNGAN RIDHO-MU YA-ALLAH,
NAMUN SEKIRANYA KAMI KHILAF DALAM MELAKSANKAN TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB, TAUFIK DAN HIDAYAH SERTA AMPUNAN SANGAT
KAMI HARAPKAN, OLEH KARENA ITU YA-ALLAH JIKA KELAK TIBA
6

.Bagi yang menggunakan khutbah dua kali berhenti batas ini
Drs.H.Siun Ruhan,MHI
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SAATNYA AJAL MERENGGUT NYAWA, JADIKANLAH KEMATIAN KAMI
SEBAGAI HAMBA-MU YANG TAQWA; SELAMATKAN KAMI DARI AZAB API
NERAKA YA-ALLAH. MASUKKAN KAMI BERSAMA AMBIYA’ DAN
SYUHADA’ KE DALAM SYURGA-MU YANG TELAH ENGKAU JANJIKAN
KEPADA HAMBA-MU.
ALLAHUMMA YA-ALLAH, TUHAN YANG MAHA MEMBERI PETUNJUK.
TUNJUKILAH KAMI JALAN YANG LURUS, YAITU JALAN YANG SELALU
ENGKAU RIDHOI YA-ALLAH, BUKAN JALAN YANG ENGKAU MURKAI,
MUDAHKAN LANGKAH KAMI , LANCARKAN SEMUA USAHA KAMII,
PELIHARALAH HATI, BIMBINGLAH KAMI DENGAN CAHAYA-MU, CAHAYA
KEBENARAN, CAHAYA KEADILAN, TERKHUSUS KEPADA SEGENAP
JEMAAH HAJI YANG SEKARANG SEDANG MELAKSANAKAN SEMUA
RANGKAIAN IBADAH HAJI, SEHINGGA AKAN MEMPEROLEH HAJI YANG
MABRUR, HAJI YANG ENGKAU TERIMA, HAJI YANG AKAN ENGKAU BALAS
DENGAN SYURGA-MU YA-ALLAH- YA- RABBAL ALAMIN.
ALLAHUMMA YA-ALLAH, TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.7
AMPUNILAH SEMUA DOSA DAN KESALAHAN KAMI, ORANG TUA
KAMI. KASIH SAYANGILAH MEREKA SEPERTI MEREKA MENGASIHSAYANGI KAMI SEMASA KAMI MASIH KECIL, AMPUNI DOSA PARA
GURU KAMI, DAN PARA PEMIMPIN BANGSA DAN NEGARA KAMI, SERTA
PARA PEHLAWAN BANGSA DAN NEGARA KAMI YANG TELAH GUGUR DI
HADAPAN-MU YA ALLAH YA RABBAL ALAMIN.
ALLAHUMMA YA ALLAH TERIMALAH SEMUA DOA DAN PINTA KAMI YA
ALLAH.

وأدﺧﻠﻨﺎ اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻊ اﻷﺑﺮار ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰ ﯾﺎ ﻏﻔﺎر ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎ.اﻟﻨﺎر
 ﺳﺒﺤﺎن رﺑﻚ رب اﻟﻌﺰة ﻋﻤﺎ ﯾﺼﻔﻮن وﺳﻼم ﻋﻠﻰ.ﻟﻤﯿﻦ
7
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