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ِ
أَﻟ ﱠﺴﻼَ ُم َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َوَر ْﲪَﺔُ اﷲ َوﺑَـَﺮا َﻛﺎﺗُﻪُ
اَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪاِ ﷲِ َْﳓ َﻤ ُﺪﻩُ َوﻧَ ْﺴﺘَﻌِْﻴـﻨُﻪُ َوﻧَ ْﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔُﺮﻩُ َوﻧَـﻌُ ْﻮذُ ﺑِﺎﷲِ ِﻣ ْﻦ ُﺷُﺮْوِرأَﻧْـ ُﻔ ِﺴﻨَﺎ َوِﻣ ْﻦ
ﻀ ﱠﻞ ﻟَﻪ وﻣﻦ ﻳ ْ ِ
ِ
ﺳﻴﱢﺌ ِ
ﺎت أ َْﻋﻤﺎﻟِﻨَﺎ ﻣﻦ ﻳـﻬ ِﺪﻩِ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﻼَﻣ ِ
ََ
َ َ ْ َْ
ي ﻟَﻪُ
ُ ََ ْ ُ
ُ ُ
ﻀﻠ ْﻠﻪُ ﻓَﻼَ َﻫﺎد َ
ِ
أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن ﻵ إِﻟَﻪَ اﻵّ اَﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ ﻻَ َﺷ ِﺮﻳْ َ
ﻚ ﻟَﻪُ َوأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا َﻋْﺒ ُﺪﻩُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ﻳﺂي ﺑِﺘَـ ْﻘ َﻮى اﷲِ ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﻓَ َﺎز
ﱮ ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩُ .اُْوﺻﻴ ُﻜ ْﻢ ﻋﺒَ َﺎد اﷲ َوا َ
َوَر ُﺳ ْﻮ ﻟُﻪُ َوﻵﻧَ َ
اﻟْ ُﻤﺘﱠـ ُﻘ ْﻮ َن .اَﱠﻣﺎ ﺑَـ ْﻌ ُﺪ
ﺂﱄ ِﰱ ا ﻟْ ُﻘﺮ ِ
آن اﻟْ َﻜ ِﺮِْﱘ:
َوﻗﺂَ َل اَﷲُ ﺗَـ َﻌ َ
ْ
ﱠِ
ﻳﻦ َآﻣﻨُﻮااﺗﱠـ ُﻘﻮا اﷲَ َﺣ ﱠﻖ ﺗُـ َﻘﺎﺗِِﻪ َوَﻻَﲤُﻮﺗُ ﱠﻦ إِﱠﻻ َو أَﻧْـﺘُ ْﻢ ُﻣ ْﺴﻠِ ُﻤﻮ َن
.ﻳَﺎأَﻳـﱡ َﻬﺎاﻟﺬ َ
اَﷲُ اَ ْﻛﺒـﺮ اَﷲ اَ ْﻛﺒـﺮ اَﷲ اَ ْﻛﺒـﺮ َﻛﺒِﻴـﺮا وا ْﳊﻤ ُﺪِ ﷲِ َﻛﺜِﻴـﺮا وﺳﺒﺤ ِ
ﺎن ﷲِ ﺑُ ْﻜَﺮًة
ًْ َ ُْ َ
َُ ُ َُ ًْ َ َ ْ
َُ
َواَ ِﺻْﻴﻼً .ﻻَ اِٰﻟﻪَ اِﻻﱠ اﷲُ َو اﷲُ اَ ْﻛﺒَـُﺮ .اﷲُ اَ ْﻛﺒَـُﺮ َو ﷲِ ا ْﳊَ ْﻤ ُﺪ.
Jamaah Shalat Idul Adha Rahimakumullah
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Pagi hari ini kita menunaikan shalat Idul Ahda sebagai wujud ibadah
menunaikan Sunnah Rasulullah. Dalam kekhusyukan jiwa yang tulus,
kita bersimpuh diri di hadapan Allah Yang Maha Agung untuk
bertaqarrub kepada-Nya, menyucikan diri dari segala salah dan dosa,
serta berazam meraih pahala terbaik dari-Nya. Kita kumandangkan
takbir, tahmid, dan tasbih diikuti shalat dan menunaikan ibadah qurban
sebagai wujud syukur atas nikmat Allah yang tidak terhingga
sebagaimana firman-Nya:

 ﺇِ ﱠﻥ َﺷﺎﻧِﺌَ َﻚ ﻫُ َﻮ۲ ﺼﻞﱢ ﻟِ َﺮﺑ َﱢﻚ َﻭ ۡٱﻧ َﺤ ۡﺮ
َ َﺇِﻧﱠﺎٓ ﺃَ ۡﻋﻄَ ۡﻴ ٰﻨ
َ َ ﻓ۱ ﻚ ۡٱﻟ َﻜ ۡﻮﺛَ َﺮ
[۳-۱, ]ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟـﻜﻮﺛﺮ۳ ۡٱﻷَ ۡﺑﺘَ ُﺮ
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." (QS Al-Kautsar: 1-3).
Jamaah Shalat Idul Adha Rahimakumullah
Ketika kaum Muslim di negeri ini tengah menunaikan shalat
Idul Adha, saudara-saudara kita kaum muslim sedunia sedang
menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Idul Adha, ibadah haji, dan
berqurban bagi setiap Muslim merupakan wujud kita bertaqarraub
kepada Allah, yang mengandung makna ruhaniah tentang ajaran
kepasrahan diri.
Sebuah kepasrahan autentik (al-hanif) yang secara vertikal
menjadikan setiap kaum beriman meneguhkan jiwa ketauhidan untuk
selalu taat kepada Allah Yang Maha Esa, sekaligus merawat setiap
perilaku agar tetap lurus di jalan benar dan tidak terjerembab ke jurang
bathil dan kemusyrikan.
Insan yang bertauhid akan membenamkan hawa nafsunya pada
kehanifan diri, berupa jiwa yang bening dari noda syirk dan dosa,
sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:
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َ ﱢﻳﻦ َﺣﻨِ ٗﻴﻔ ۚﺎ ﻓِ ۡﻄ َﺮ
ﺎﺱ َﻋﻠَ ۡﻴﻬَ ۚﺎ َﻻ
َ َﻓَﺄَﻗِﻢۡ َﻭ ۡﺟﻬ
َ ﺕ ٱ ﱠﻟِ ٱﻟﱠﺘِﻲ ﻓَﻄَ َﺮ ٱﻟﻨﱠ
ِ ﻚ ﻟِﻠﺪ
ٰ
ۡ ُ ﻚ ٱﻟﺪ
ۡ َ ﺗَ ۡﺒ ِﺪ
ۚﻖ ٱ ﱠ
۳۰ ﻮﻥ
َ ﺎﺱ َﻻ ﻳَ ۡﻌﻠَ ُﻤ
َ ِﻟِ ٰ َﺫﻟ
ِ ﱢﻳﻦ ٱﻟﻘَﻴﱢ ُﻢ َﻭﻟَ ِﻜ ﱠﻦ ﺃَ ۡﻛﺜَ َﺮ ٱﻟﻨﱠ
ِ ﻳﻞ ﻟِ َﺨﻠ
Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama
Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia
menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama
yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (QS Ar-Rum:
31).
Jiwa fitrah yang dihidupkan dengan ibadah dapat meredam
hawa nafsu yang selalu menyala dalam diri manusia selaku insan yang
hidup dalam hukum duniawi.
Pada dasarnya manusia memiliki nafsu cinta materi dan segala
pesona dunia, yang jika tak terbimbing dan tak terkendali oleh fitrah,
akan tumpah ke segala arah.
Sumber segala nista di muka bumi ini bermula dari hasrat
primitif manusia yang tak terkendali, yang oleh sufi ternama Jalaluddin
Rumi disebut “ibu dari semua berhala.”
Keangkuhan, keserakahan, kesewenangan, korupsi,
kebohongan, kekerasan, kebencian, kemunafikan, dan segala wujud tiran
sesungguhnya pantulan dari jiwa angkara manusia yang kehilangan
sublimasi nilai Ilahiah.
Dengam fondasi jiwa tauhid dalam spirit ibadah haji dan
qurban, setiap muslim harus mampu menaklukkan egoisme diri. Ego
yang merasa diri benar sendiri, diri yang digdaya dan berkuasa, diri yang
serba hebat disertai sikap merendahkan, menzalimi, dan memperlakukan
orang lain semena-mena.
Ego yang bernafsu rakus menguasai kekayaan alam dan
kekayaan negara untuk kepentingan diri atau segelintir orang, yang
menyebabkan kesenjangan dan kesengsaraan rakyat.
Egoisme yang menyebabkan sebagian kecil di tubuh bangsa ini
tidak empati dan tidak peduli terhadap derita sesama, seolah hidup
menyendiri.
3

Karenanya, pada putihnya kain ihram yang tak beralas dan
seluruh prosesi ibadah haji hingga puncak wukuf di Arafah, pada
kepasrahan Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar dalam ritual ibadah
qurban yang dramatik.
Keduanya selain mengajarkan orientasi ke-Tuhan-an yang hanif
bahwa manusia sehebat apapun sesungguhnya lemah di hadapan-Nya,
secara horizontal kedua ibadah itu menanamkan jiwa ihsan atau
kebajikan semesta yang sarat makna.
Pesan kemanusiaannya sangat luhur agar setiap insan beriman
berbuat kebaikan yang melampaui sekat-sekat agama, suku, ras,
golongan, dan segala pagar kenaifan untuk tegaknya kehidupan bersama
yang serbautama.
Jamaah Shalat Idul Adha Rahimakumullah
Berhaji dan berqurban juga mengajarkan jiwa ikhlas untuk
menyebarkan nilai kebajikan utama dalam hidup setiap Muslim. Ikhlas
merupakan jiwa tunduk yang total kepada Allah SWT sehingga
melahirkan pribadi yang nirpamrih dalam berbuat kebaikan.
Mereka yang hidupnya ikhlas akan mampu membebaskan diri
dari hasrat-hasrat sesaat, seraya melintas batas ke peran-peran utama
sarat makna seperti suka menolong, berbagi, dan peduli. Mereka berbuat
mulia atasnama Allah untuk ihsan bagi kemanusiaan semesta.
Siapapun yang berhaji dan berqurban dalam ritual Islam
sejatinya menambatkan peribatan itu pada niat ikhlas hanya untuk Tuhan
semata sebagaimana firman Allah:

Artinya: "Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku
dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." (QS Al-An'am:
162).
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Ajaran ketulusan ditunjukkan oleh Ibrahim, Siti Hajar, dan putra
tercintanya Ismail dalam kisah qurban. Allah mengisahkan dalam AlQuran Surat Ash-Shaffat 101-111 yang artinya sebagai berikut: “Maka
Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.”
Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha
bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku, sesungguhnya aku
melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa
pendapatmu!”
Ismail menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang
diperintahkan kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku
termasuk orang-orang yang sabar.”
Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan
anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya).
“Dan Kami panggillah dia: “Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu
telah membenarkan mimpi itu.” Sesungguhnya demikianlah Kami
memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya
ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan
seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian
yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,(yaitu)
“Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim.” Demikianlah Kami memberi
balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS Ash-Shaffat: 101111).
Jamaah Shalat Idul Adha Rahimakumullahh
Ibadah qurban menanamkan nilai pengorbanan. Ibrahim, Ismail,
dan Hajar memberi teladan terbaik tentang praksis berkurban dengan
sepenuh ketaqwaan. Allah berfirman:

ﻚ
َ ِﺎﻝ ٱ ﱠﻟَ ﻟُﺤُﻮ ُﻣﻬَﺎ َﻭ َﻻ ِﺩ َﻣﺎٓ ُﺅﻫَﺎ َﻭ ٰﻟَ ِﻜﻦ ﻳَﻨَﺎﻟُﻪُ ٱﻟﺘﱠ ۡﻘ َﻮ ٰﻯ ِﻣﻨ ُﻜﻢۡۚ َﻛ ٰ َﺬﻟ
َ َﻟَﻦ ﻳَﻨ
ْ َﺳ ﱠﺨ َﺮﻫَﺎ ﻟَ ُﻜﻢۡ ﻟِﺘُ َﻜﺒﱢﺮ
۳۷ ﻴﻦ
َ ُِﻭﺍ ٱ ﱠﻟَ َﻋﻠَ ٰﻰ َﻣﺎ ﻫَ َﺪ ٰٮ ُﻜﻢۡۗ َﻭﺑَ ﱢﺸ ِﺮ ٱ ۡﻟ ُﻤ ۡﺤ ِﺴﻨ
Artinya: “Daging (hewan qurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan
sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan
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kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu
mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan
sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik" (QS
Al-Hajj : 37).
Apalah artinya hanya seekor hewan kurban bila dibandingkan
dengan nyawa seorang Ismail yang sangat dicintai kedua orangtuanya.
Maukah kita hari ini berqurban?
Kenyataan kadang menunjukkan, karena kecintaan yang
berlebih terhadap harta, sebagian orang menjadi berat hati untuk
berqurban dengan seekor hewan. Padahal betapa tinggi makna dan fungsi
dari ibadah qurban itu baik bagi pelaku maupun umat sesama.
Ibadah qurban mengajarkan amal shaleh dan ihsan. Setiap insan
beriman yang memiliki kelebihan rizki dan akses kehidupan dia niscaya
untuk peduli dan berbagi bagi sesama yang membutuhkan tanpa
diskriminasi.
Si kaya berbagi rizki untuk si miskin. Kaum cerdik pandai
berbagi ilmu kepada yang awam. Sesama manusia saling menjujung
tinggi martabat. Laki-laki dan perempuan saling menghormati dan
memuliakan.
Siapapun yang diberi akses kekuasaan dan kekayaan sedangkan
dia beriman maka harus mau berkorban bagi sesama, lebih-lebih bagi
yang membutuhkan.
Semuanya dilandasi spirit pengorbanan yang memiliki akar
pada ajaran Ilahi, yang melahirkan tindakan-tindakan praksis altruisme
relijius yang mencerahkan. Menurut ajaran Nabi, Allah berada di tengah
para hamba sejauh hamba-hamba itu membela sesamanya.
Para elite negeri yang mengaku insan beriman di mana pun
berada perlu memgambil makna hakiki dari ajaran ketulusan, cinta, dan
pengorbanan Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar sebagai model perilaku emas
yang menebar keutamaan bagi seluruh umat manusia.
Adanya segelintir orang atau kelompok yang menguasai
mayoritas kekayaan negara dan menyebabkan kesenjangan sosial
merupakan bukti lemahnya jiwa berkorban di tubuh bangsa ini.
Luruhnya jiwa kenegarawanan yang ditandai kian menguatnya
kebiasaan mengutamakan kepentingan diri dan kroni di atas kepentingan
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publik boleh jadi karena makin terkikisnya jiwa ikhlas berkorban sebagai
kanopi suci yang diajarkanpara Nabi Allah yang kaya mozaik spiritual
Ilahiah itu.
Jamaah Shalat Idul Adha Rahimakumullah
Ibadah haji dan qurban juga mengajarkan sifat cinta, yakni kasih
sayang atau welas asih yang jernih terhadap sesama sebagai perwujudan
cinta kepada Allah. NabiIbrahim, Isa, Muhammad, dan para Rasul
kekasih Allah mempraktikan hidup welas asih itu terhadap sesama tanpa
diskriminasi.
Nabi Ibrahim sempat minta kepada Tuhan agar umat Nabi Luth
yang durhaka tidak diberi azab. Sifat welas asih Nabi yang satu ini
diabadikan dalam Al-Quran:

ٞ ِﻩ ﱡﻣﻨٞ ﺇِ ﱠﻥ ﺇِ ۡﺑ ٰ َﺮ ِﻫﻴ َﻢ ﻟَ َﺤﻠِﻴ ٌﻢ ﺃَ ٰ ﱠﻭ
۷٥ ﻴﺐ
Artinya: "Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang
penyantun lagi pengiba dan suka kembali kepada Allah." (QS. Hud: 75).
Para Nabi Utusan Allah sangatlah berjiwa kasih sayang. Nabi
Muhammad ketika dilempari batu oleh kaum Thaif tatkala hijrah, beliau
berkeberatan pada saat Jibril menawarinya agar mereka yang melukainya
itu diberi azab.
“Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya
mereka tidak mengetahui,” ujar Nabi akhir zaman itu.
Dalam haditsnya beliau bersabda, yang artinya:, “Tidaklah
beriman seseorang hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai
dirinya sendiri.” (HR Muslim).
Rahmat Allah pun terlimpah bagi para hamba yang menebarkan
kasih sayang di muka bumi.
Ketika kini tidak sedikit manusia terjangkiti virus egoisme,
maka ajaran kasih sayang atau welas asih menjadi mutiara yang hilang
untuk ditemukan kembali.
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Perang, konflik, dan segala bentuk kekerasan di berbagai
belahan dunia terjadi antara lain karena menguatnya egoisme dan
luruhnya kasih sayang antarsesama.
Insan beriman pun atas nama agama dan kebenaran tidak sedikit
menjadi ringan tangan berbuat kekerasan, sehingga kehilangan watak
kasih sayangnya terhadap sesama sebagaimana diajarkan agama dan para
Nabi.
Agama dan jejak Nabi sekadar ranah keyakinan kognisi, yang
tak menyentuh kedalaman qalbu yang menebar perangai cinta Ilahi dan
kasih sesama.
Sebagian panorama kehidupan saat ini di banyak kawasan
cenderung berwajah garang dan kehilangan kelembutan. Dunia modern
kehilangan jejak pencerahan, sehingga menurut sosiolog Anthony
Giddens menjelma menjadi "juggernaut", laksana kereta raksasa yang
menggilas apa saja.
Bahkan Hasn Kung, sosok moralis di kancah internasional,
menyuarakan pentingnya etika global sebagai arah moral di abad ini.
Sejumlah tokoh terkemuka dari berbagai agama bulan Februari
2009 yang lalu bahkan berkumpul di Swiss, semuanya sepakat untuk
menjadikan ajaran “belas kasih sebagai inti kehidupan religius dan
moral.”
Umat Islam tentu harus menjadi pelopor dalam menebar ajaran
kasih sayang dalam harmoni habluminallah dan habluminannas guna
melawan segala bentuk kebencian dan kekerasan antarinsan di manapun
berada di muka bumi ini sebagai wujud risalah rahmatan lil-'alamin.
Jamaah Shalat Idul Adha Rahimakumullahh
Bagi Mukmin sejati bahwa ibadah haji, qurban, dan inadahibadah lainnya harus menjadikan dirinya dekat dengan Allah dan ihsan
atau berbuat kebaikan serbautama bagi sesama.
Mereka memiliki harmoni fungsional antara habluminallah dan
habluminannas untuk membangun kehidupan yang luhur dan utama.
Jika hubungan dengan Allah dan manusia sama baiknya maka
melahirkan harmoni dalam kehidupan. Sumber bencana kehidupan
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terjadi tatkala hubungan dengan Tuhan (habluminallah) terputus dengan
hubungan sesama insan (habluminannas), demikian pula sebaliknya
sebagaimana firman Allah:

ُﺮﺑَ ۡﺖ َﻋﻠَ ۡﻴ ِﻬ ُﻢ ٱﻟ ﱢﺬﻟﱠﺔُ ﺃَ ۡﻳ َﻦ َﻣﺎ ﺛُﻘِﻔُ ٓﻮ ْﺍ ﺇِ ﱠﻻ ﺑِ َﺤ ۡﺒ ٖﻞ ﱢﻣ َﻦ ٱ ﱠﻟِ َﻭ َﺣ ۡﺒ ٖﻞ ﱢﻣ َﻦ
ِ ﺿ
ۚ
ٰ
ۡ
ۡﻚ ﺑِﺄَﻧﱠﻬُﻢ
َ ُِﺮﺑَ ۡﺖ َﻋﻠَ ۡﻴ ِﻬ ُﻢ ٱﻟ َﻤ ۡﺴ َﻜﻨَﺔُ َﺫﻟ
َ ﺎﺱ َﻭﺑَﺎٓ ُءﻭ ﺑِ َﻐ
ٖ ﻀ
ِ ٱﻟﻨﱠ
ِ ﺐ ﱢﻣ َﻦ ٱ ﱠﻟِ َﻭﺿ
ْ ﺼ
ْ َُﻛﺎﻧ
ّ ٖ ۚ ﻮﻥ ٱ ۡﻷَ ۢﻧﺒِﻴَﺎٓ َء ﺑِ َﻐ ۡﻴ ِﺮ َﺣ
ﻮﺍ
َ ِﻖ ٰ َﺫﻟ
َ ُﺖ ٱ ﱠﻟِ َﻭﻳَ ۡﻘﺘُﻠ
َ ﻮﺍ ﻳَ ۡﻜﻔُﺮ
َ ﻚ ﺑِ َﻤﺎ َﻋ
ِ َُﻭﻥ ﺑٴَِﺎ ٰﻳ
ْ ُﱠﻭ َﻛﺎﻧ
۱۱۲ ﻭﻥ
َ ﻮﺍ ﻳَ ۡﻌﺘَ ُﺪ
Artinya: "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali
jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian)
dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah
dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itukarena mereka kafir
kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang
benar. Yang demikian itudisebabkan mereka durhaka dan melampaui
batas"(QS Ali Imran: 112).
Kini insan beriman di mana pun berada diuji ketulusan dalam
hidup berbasis nilai-nilai Ilahi dalam menghadapi dunia yang banyak
kepentingan harta, tahta, dan pesona dunia yang serba menghalalkan apa
saja.
Kehidupan politik yang serba bebas, ekonomi yang serba
kapitalistik, dan budaya populer yang memuja kesenangan inderawi
membuat masyarakat kehilangan nilai-nilai Ilahi yang bermakna utama.
Atasnama agama, politik, ekonomi, dan apa saja terjadi saling
rebut akses kehidupan yang sangat keras. Sebagian manusia tampil
dalam sosok-sosok ganas, yang “bergigi dan bercakar merah”, tulis
Tennyson.
Akibatnya dalam kehidupan berlaku hukum homo homini lopus,
bahwa manusia karena kepentingannya yang serakah saling memangsa
satu sama lain.
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Inilah benih konflik dan segala bentuk fasad fil-ardl yang harus
dibebaskan dan dicerahkan dengan nilai-nilai ibadah Qurban, Haji, dan
Idul Adha.
Jamaah Shalat Idul Adha Rahimakumullah
Marilah di akhir khutbah ini kita bermunajat kepada Allah agar
hidup di dunia ini senantiasa berada di jalan-Nya, beribadah dan
menjalankan tugas kekhalifahan dalam bimbingan-Nya, serta di akhirat
kelak menjadi penghuni Jannatun Na'im dalam ridla dan karunia-Nya.
Amin ya Rabb al-'Alamin.

ٍ ﺼﻼَةُ و اﻟ ﱠﺴﻼَم ﻋﻠﻰ ُﳏ ﱠﻤ
ِاَ ْﳊﻤ ُﺪ ﷲ
ِ َب اﻟْ ٰﻌﻠ
ﻠﻰ اٰﻟِِﻪ َو
ﻋ
و
ﺪ
اﻟ
و
.
ﲔ
ﻤ
ر
ﱠ
ﱢ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ ْ ﺻﺤﺒِ ِﻪ أ
ﲔ
َ ْ َﲨَﻌ
َْ
ٰ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِِ ِ ِ ِ
َﺣﻴَ ِﺎء
َْ ﲔ َو اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠ َﻤﺎت َو اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ
َ ْ اَﻟّﻠَ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏﻔْﺮ ﻟ ْﻠ ُﻤﺴﻠﻤ
ْ ﲔ َو اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨَﺎت اَﻷ
ِ اﳊﺎﺟ
ِ ﻚ َِﲰﻴﻊ ﻗَ ِﺮﻳﺐ ُِﳎﻴﺐ اﻟﺪ
ِ
ِ
ﺎت
ْ ُ ْ ٌ ْ ُ ْ َ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َواْﻷ َْﻣ َﻮات إِﻧﱠ
َ َْ ﱠﻋ َﻮات ﻳَﺎﻗَﺎﺿ َﻲ
ِ َﺎﳎﻴﺐ اﻟ ﱠﺴ ِﺎءﻻ
ِ
ت
َ ُ َﻳ
ِ اَﻟﱠ
اﳉَ َﺴ ِﺪ َو ِزﻳَ َﺎد ًة ِﰲ اﻟْﻌِْﻠ ِﻢ
ْ ﻚ َﺳﻼََﻣﺔً ِﰲ اﻟﺪﱢﻳْ ِﻦ َو َﻋﺎﻓِﻴَﺔَ ِﰲ
َ ُﻠﻬ ﱠﻢ اﻧﱠﺎﻧَ ْﺴﺄَﻟ
ُ
ِ ت و ر ْﲪﺔً ِﻋْﻨ َﺪ اﻟْﻤﻮ
ِ
ِ
ت َو َﻣ ْﻐ ِﻔَﺮًة ﺑَـ ْﻌ َﺪ
َ َ َ َوﺑَـَﺮَﻛﺔً ِﰲ اﻟﱢﺮْزق َو ﺗَـ ْﻮﺑَﺔً ﻗَـْﺒ َﻞ اﻟْ َﻤ ْﻮ
َْ
ِ ِ ِ
ِِ ٰ ﻚ ﻳﺂ اَرﺣﻢ
.ﲔ
َْ اﻟﺮﲪ
ّ َ َ ْ َ اﻟْ َﻤ ْﻮت ﺑَﺮ ْﲪَﺘ
ِ ْ َﲨﻴﻊ ِﻋﺒﺎدﺗِﻨﺎ ﺑِ ِﺮﺿﺎ َك و ﻓ
ٰ
ِ
ِ
ﺐ
َ ﻀﻠ
َ اَﻟﻠّ ُﻬ ﱠﻢ ﺗَـ َﻘﺒﱠ ْﻞ ﻣﻨّﺂ
ْ ُﻚ اﻟْ َﻜ ِﺮِْﱘ َو ﺗ
َ َ َ َ َ َ َ ﺻﻼَﺗَـﻨَﺎ َو
.اب اﻟﱠﺮِﺣْﻴ ُﻢ
َ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ إِﻧﱠ
َ ْﻚ أَﻧ
ُ ﺖ ﺗَـ ﱠﻮ
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ِ
ﺖ
ﻚ َر ْﲪَﺔً إِﻧﱠ َ
ﺐ ﻟَﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻟَ ُﺪﻧْ َ
ﻚ أَﻧْ َ
َرﺑﱠﻨﺂ ﻻَ ﺗُِﺰ ْغ ﻗـُﻠُ ْﻮﺑَﻨﺂ ﺑَـ ْﻌ َﺪ إ ْذ َﻫ َﺪﻳْـﺘَـﻨَﺎ َوَﻫ ْ
ِ ِ
ﺐ ﻟَﻨَ ِﺂﻣ ْﻦ أ َْزو ِاﺟﻨَﺎ وذُﱢرٰﻳّﺘِﻨَﺎ ﻗُـﱠﺮَة أ َْﻋ ُ ٍ
ﲔ
اﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻟ ْﻠ ُﻤﺘﱠﻘ ْ َ
ب َ .رﺑﱠ َ
ﲔ َو ْ
اﻟْ َﻮﱠﻫﺎ ُ
ﻨﺂﻫ ْ
َ َ
إِ َﻣ ًﺎﻣﺎ .
ِ
ِٰ
ِٰ
اب اﻟﻨﱠﺎ ِر ُ .ﺳْﺒ َﺤﺎ َن
َرﺑـﱠﻨَﺂأﺗﻨَﺂ ِ ْﰲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣ َﺴﻨَﺔً َو ِﰲ اْﻷﺧَﺮةِ َﺣ َﺴﻨَﺔً َوﻗﻨَﺎ َﻋ َﺬ َ
ب اﻟْﻌِﱠﺰةِ ﻋ ﱠﻤﺎ ﻳ ِ
ب
ﻋ
م
ﻼ
ﺳ
و
ن
ﻮ
ﻔ
ﺼ
ﻠﻰ اﻟْ ُﻤْﺮ َﺳﻠِ ْﲔ َو اﳊَ ْﻤ ُﺪ ﷲِ َر ﱢ
ﻚ َر ﱢ
َ
َ
ُ
َرﺑﱢ َ
َ
ٌ
َ َ
َ
ْ
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
اْ َﻟﻌﺎﻟَﻤ َْ
ﲔ َو ﻟَﺬ ْﻛُﺮ اﷲ أ ْﻛﺒَـُﺮ .واَﻟ ﱠﺴﻼَ ُم َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َوَر ْﲪَﺔُاﷲ َوﺑَـَﺮا َﻛﺎﺗُﻪُ
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