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“IDULADHA : BERKORBAN DENGAN PENUH KEIKHLASAN”

،ُ َأكَْبر ،ُ َأكَْبر ،ُ َأكَْبر
،ُ َأكَْبر ،ُ َأكَْبر ،ُ َأكَْبر
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،ُ َأكَْبر ،َُأكَْبر
. 



 َأكْبَ ُر ،ُ َأكَْبر

،ُ َأكَْبر
  

           : اِلقَائِل 
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ُوَحِدَه


َفَقَدِ فَازَ الِ ُمتَّقُىِن

ِ آلِهمُحَمَّدٍ عَمَى
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صًِكُمِ وَِإيَّايَ ِبتَقِىَى
ِ ِ أُو،َ ِاتَّقُىاِ اللَّه،!َ َفًَآ َأيُّهَا الِمُسِلِمُىِن،ُأَمَّا بَعِد

           
. 

،َُأكَْبر



تَعَالَى

،ُ َأكَْبر ،ُ َأكَْبر

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan pengorbanan kepada Allah dan agar kita dapat
mencapai darjat dikalangan orang-orang yang mulia dan bertaqwa di sisi Allah.
Khutbah IdulAdha pada pagi yang berbahagia ini menjelaskan kepada kita konsep
“BERKORBAN DENGAN PENUH KEIKHLASAN”.
Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
IdulAdha adalah hari perayaan ibadah yang dikurniakan Allah kepada umat Islam. Ianya
hendaklah disambut dengan penuh keinsafan dan kerendahan hati sebagai tanda kesyukuran
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seorang hamba kepada Khaliknya. Iduladha hendaklah disambut selaras dengan tuntutan
syarak iaitu dengan solat Iduladha, bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil dan menyembelih
binatang korban. Ianya sebagai syiar pengabdian seorang hamba yang bersyukur dengan
penuh ikhlas kepada Allah SWT.

.  ،ُ َأكْبَر ،ُ َأكْبَر ،ُ َأكْبَر
Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Pada saat ini jutaan umat Islam dari seluruh pelusuk dunia sedang bergerak dari Arafah
menuju ke Muzdalifah, kemudiannya akan menuju Mina untuk melontar di tiga jamrah.
Selepas itu mereka akan bergerak ke Makkah untuk mengerjakan Tawaf Ifadhah (
) dan
mengerjakan Sa’ie Haji. Setelah selesai Sa’ie merka akan bertahallul bagi menyempurnakan
Ibadah Haji. Disamping itu mereka juga mengerjakan ibadah korban sebagai melaksanakan
tuntutan sunat Muakkadah semasa berada di tanah suci Makkah.
Kita sama-sama mendoakan agar mereka mendapat pahala haji yang mabrur, pulang ketanah
air dengan iman yang kukuh dan meneruskan amal ibadah dengan penuh keikhlasan tanpa
jemu dan bosan, bahkan sentiasa berkobar-kobar menaruh harapan untuk bertemu dengan
Allah SWT pada suatu waktu yang dijanjikan tanpa kebimbangan dan keresahan.
Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian,
IdulAdha adalah hari kebesaran Islam yang cukup bersejarah. Sejarah pengorbanan yang
penuh keikhlasan daripada dua orang Rasul iaitu Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail
AS. Kepatuhan dan ketaatan mereka melaksanakan perintah Allah SWT kerana dengan
penuh keyakinan akan memperoleh kebaikan daripadanya.
Allah SWT telah menukilkan perintah-Nya itu melalui firman-Nya pada ayat 102 dalam surah
As-Soffat:
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“Maka ketika anaknya itu sampai (ke peringkat umur yang membolehkan dia) berusaha
bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata: "Wahai anak kesayanganku! Sesungguhnya
aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu; maka fikirkanlah apa
pendapatmu?". Anaknya menjawab: "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan
kepadamu; insyaAllah, ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar”.
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.  ،ُ َأكْبَر ،ُ َأكْبَر ،ُ َأكْبَر

16

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Sejarah yang berlaku keatas kedua-dua orang Rasul itu memperlihatkan contoh pengorbanan
yang hakiki bagi mencapai keredhaan Allah SWT dalam menjalani kehidupan. Umat Islam
sewajarnya mengambil iktibar pengorbanan kedua orang insan itu dalam menunaikan apa
Mensyukuri atas segala nikmat kurniaan Allah SWT jua perintah yang datang dari Allah SWT.
dengan malakukan amal ibadah setulus ikhlas hanya ditujukan kepada-Nya.
Menunaikan amanah kepada mereka yang berhak seperti mana yang dikehendaki oleh-Nya.
Menunaikan tanggungjawab sebagai khalifah Allah seperti mana yang diwajibkan oleh-Nya.
Hakikatnya sebagai hamba Allah kita diperintah untuk patuh dan taat serta menyerah diri
kepada-Nya dalam semua urusan . Kita disuruh mengikut contoh yang dibawa oleh Rasul-Nya
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dengan tidak ada sebarang helah dan dalih, dengan tidak ada sebarang keraguan dan
ketakutan.
Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 112:
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“Bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah (mematuhi perintah-Nya) sedang ia
pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya dan
tidaklah ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan
mereka pula tidak akan berdukacita”.
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.  ،ُ َأكْبَر ،ُ َأكْبَر ،ُ َأكْبَر

22

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
IdulAdha yang kita sambut dengan ucapan:



 

آل

“Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan kami mengabdikan diri melainkan
hanya kepada-Nya, dengan ketaatan setulus hati walaupun dibenci oleh orang-orang kafir”.
Kalimah tauhid yang tersusun tersebut merupakan pernyataan jelas sikap orang beriman
untuk mensucikan akidah mereka agar bersih dari mensyirikkan-Nya. Ini membawa maksud
hanya hukum hakam yang diturunkan oleh Allah sahaja yang wajar didaulatkan. Hanya sistem
kehidupan yang di turunkan melalui syariat Islam sahaja yang wajar menjadi amalan.
Hanya pengajaran dari Rasul utusan-Nya sahaja yang wajar menjadi contoh ikutan. Kalimah
tauhid yang dikumandangkan bukan hanya semata-mata ucapan biasa tetapi biarlah ianya
ucapan yang ikhlas lahir dari hati yang penuh keinsafan dan kesedaran untuk mendaulatkan
segala arahan Yang Maha Agung agar kita tidak kecundang di hari Pembalasan. Pernyataan
dan penegasan bahawa kita umat Islam sewajarnya Istiqamah terus berjihad dalam
mempastikan hak Allah SWT terlaksana walaupun ia di benci oleh golongan kafir musyrikin.
Hadis daripada Sufyan Bin Abdullah RA bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW:
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"Saya pernah berkata, “Wahai Rasulullah SAW, katakanlah kepada saya dalam agama Islam
suatu perkataan yang tidak perlu saya tanyakan tentangnya kepada orang lain selain tuan.
Baginda SAW menjawab, katakanlah “Saya beriman kepada Allah, kemudian
beristiqamahlah”.
(Riwayat Muslim).
Muslimin dan muslimat yang berbahagia,
Keinsafan yang mendalam hendaknya terjelma melalui takbir yang kita kumandangkan mulai
selepas solat Subuh pada 9 Zulhijjah hinggalah selesai solat Asar pada 13 Zulhijjah. Gema
takbir itu diharap mampu menggerakkan jiwa kita untuk sama-sama mengamal dan
mengimani sistem Islam yang syumul yang di turunkan oleh Allah SWT. Kita sama-sama yakin
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akan dapat membina kehidupan bertunjangkan sistem Islam itu. Sebaliknya segala prasangka
buruk jika sistem Islam dilaksanakan akan menimbulkan huru hara, persengketaan, merampas
hak orang bukan Islam, dan meragui akan lahirnya kesejahteraan yang di jamin oleh Islam,
hendaklah di buang jauh-jauh kerana ia boleh merosakkan akidah dan keimanan seseorang
Islam itu.

.  ،ُ َأكْبَر ،ُ َأكْبَر ،ُ َأكْبَر
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Hari demi hari umat Islam dihadapkan dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan bagi
menegakkan kalimah Allah, menjalani hidup berlandaskan syariat Allah dan hidup berakhlak
dengan berpandukan Al- Quran. Umat Islam sentiasa sahaja di sogokkan dengan pelbagai
ajaran sesat yang menggunakan pelbagai jenama Islam, diasak dengan serangan pemikiran
yang sekular, disajikan dengan pelbagai hiburan yang melampau dan melalaikan, dan
pelbagai bentuk munkar dan maksiat atas nama seni, amal dan kebajikan. Semua perkara
tersebut memerlukan kita sebagai umat Islam supaya sentiasa berhati-hati dan waspada agar
tidak terjebak dengan perangkap samar yang di pasang oleh musuh-musuh Islam.
Mudah-mudahan zikir dan takbir sepanjang IdulAdha ini akan meningkatkan kesedaran kita
ke arah membina kehidupan yang lebih baik dan rela berkorban dengan penuh kesabaran
untuk beramal dengan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dengan penuh
keikhlasan.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Antara tindakan dan langkah-langkah yang perlu kita laksanakan adalah;
1.
Umat Islam hendaklah sentiasa bermuhasabah tentang akidah dan keyakinan
kita terhadap keagungan dan kebesaran Allah SWT yang mengurniakan kepada kita segala
nikmat nya terutama ajaran Agama Islam.
2.
Umat Islam di seru supaya sentiasa berhati-hati terhadap ancaman musuh Islam
yang terus menerus berusaha untuk menyelewengkan ajaran umat Islam dari menjadi ikutan
dan pegangan yang kukuh dalam kehidupan.
3.
Umat Islam hendaklah sentiasa menghayati ajaran Islam yang syumul bukan
hanya memilih-milih mengikut selera dan kemahuan nafsu bagi kepentingan peribadi mahupun
keuntungan duniawi.
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“Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) sebuah telaga
di syurga. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban
(sebagai tanda bersyukur). Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang
terputus (daripada rahmat dan kebaikan)".
(al-Kausar:1-3).

ِحكًِِم
َ ِوَال ِّذِ ِكرِ ال

اآل

ِوَإِيَّاكُمِ بِمَا فًِِه

ِاِلعَظًِِم
ُالسَّمًِِعُ اِلعَلًِِم
3

ِِ بِاِل ُقر
 ِ
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.  ،ُ َأكْبَر ،ُ َأكْبَر ،ُ َأكْبَر
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KHUTBAH KEDUA

  

،َُأكَْبر



،ُ َأكَْبر ،َُأكَْبر



،ُ َأكَْبر ،ُ َأكَْبر ،ُ َأكَْبر ،ُ َأكَْبر
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. 

ُ َأكَْبر ،ُ َأكَْبر

.     ، 
  و،





 َأكْبَر
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ِ آلِهمُحَمَّدٍ عَمَى





        :
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.  ،ُ َأكْبَر ،ُ َأكْبَر ،ُ َأكْبَر
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Dalam kita mengerjakan ibadah korban, kita diperintahkan memilih binatang ternak yang
paling baik untuk kita korbankan kerana Allah SWT. Binatang yang terlalu kurus, cacat
atau sakit tidak boleh dibuat korban, kerana Allah adalah Tuhan yang maha indah lagi
maha baik dan tidak akan menerima daripada hamba-Nya melainkan sesuatu yang baik.
Dikala menyembelih binatang korban pula, kita disunatkan menyebut
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sebagai mengagungkan Allah dan bersyukur di atas kurniaan rezeki-Nya.

Dan setelah selesai menyembelih hendaklah berdoa ;

 اَلَّمهُيَّ َتقَبَّن،َاَلَّمهُيَّ وِنِكَ وَإِلَيِك
Muslimin dan muslimat yang berbahagia,
Daging binatang korban pula hendaklah diambil sebahagiannya untuk dimakan oleh
orang yang berkorban dan keluarganya, sebahagian lagi disedekahkan kepada fakir
miskin; manakala sebahagian yang lain pula dihadiahkan kepada sanak saudara atau
jiran tetangga. Semoga Allah menerima ibadah korban kita semua dan menggolongkan
kita dari kalangan hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa.

45

46

            
47

.

ْ وَبَارِك،َ وَعَمَى آهِ إِِبرَاهِيي،َ كَىَا صَمَّيِتَ عَمَى إِِبرَاهِيي،ٍ وَعَمَى آهِ وُحَىَّد،ٍالَّمهُيَّ صَنِّ عَمَى وُحَىَّد
.ٌ فِي اْلعَالَىِنيَ إِنَّكَ حَىِيدٌ وَجِيد،َ كَىَا بَارَكْتَ عَمَى إِِبرَاهِيي،ٍ وَعَمَى آهِ وُحَىَّد،ٍعَمَى وُحَىَّد
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سالغُور




غُور تغكوسَال
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،ُ َأكَْبر ،ُ َأكَْبر ،ُ َأكَْبر
  آل
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