7. Mengenang ujian kecintaan dari Allah kepada Nabi Ibrahim

“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 fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia
menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu;
insya Allah kamu 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.” *Qur’an Surat Ash
Shaffat : 102 - 107]

REKAP LAP. KEUANGAN
PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL FATTAH (s.d 21 September 2013)
Rencana Anggaran
: Rp. 575.000.000,704 964 5907
Total
 Pemasukan
: Rp.184.917.756,an. Irwan Kurnia QQ Masjid
 Pengeluaran
: Rp.153.637.600,Al Fattah

Saldo Akhir

: Rp.31.280.156,-

Konfirmasi : 081 896 3592

Penanggung Jawab : Arif Hudiyono (Ketua DKM Al Fattah); Tim Redaksi : Akhmad Yogi P., Sony B.
Kritik/Saran bisa disampaikan melalui email : dkm.alfattah@yahoo.com

Buletin

Edisi

05

Langkah kecil untuk perubahan…
Diterbitkan oleh Bidang Humas DKM Al Fattah Serpong Terrace

“Hikmah & Sejarah Idul Adha”
Muqoddimah
Kata Idul Adha artinya kembali kepada semangat berqurban. Berbeda dengan Idul Fitri
yang artinya kembali kepada fitrah. Bila Idul Fitri berkaitan dengan ibadah Ramadhan, di
mana setiap hamba Allah selama Ramadhan benar-benar disucikan sehingga mencapai
titik fitrah yang suci, tetapi dalam Idul Adha tidak demikian. Idul Adha lebih berupa
kesadaran sejarah akan kehambaan yang dicapai nabi Ibrahim dan nabi Ismail alaihimus
salam. Karenanya di hari tersebut ibadah yang paling utama adalah menyembelih qurban
sebagai bantuan terhadap orang-orang miskin.
Di hari Idul Adha, bagi umat Islam yang mampu dianjurkan untuk menyembelih binatang
qurban. Pada dasarnya, penyembelihan binatang qurban ini mengandung dua nilai yakni
kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Kesalehan ritual berarti dengan berqurban, kita
telah melaksanakan perintah Allah SWT yang bersifat transedental. Qurban dikatakan
sebagai kesalehan sosial karena selain sebagai ritual keagamaan, qurban juga mempunyai
dimensi kemanusiaan.
Bentuk solidaritas kemanusiaan ini termanifestasikan secara jelas dalam pembagian daging
qurban. Perintah berqurban bagi yang mampu ini menunjukkan bahwa Islam adalah
agama yang respek terhadap fakir-miskin dan kaum dhu’afa lainnya. Dengan
disyari’atkannya qurban, kaum muslimin dilatih untuk mempertebal rasa kemanusiaan,
mengasah kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, mengajarkan sikap saling
menyayangi terhadap sesama.
Meski waktu pelaksanaan penyembelihan qurban dibatasi (10-13 Dzulhijjah), namun
jangan dipahami bahwa Islam membatasi solidaritas kemanusiaan. Kita harus mampu
menangkap makna esensial dari pesan yang disampaikan teks, bukan memahami teks
secara literal. Oleh karenanya, semangat untuk terus ’berqurban’ senantiasa kita
langgengkan pasca Idul Adha.
Saat ini kerap kita jumpai, banyak kaum muslimin yang hanya berlomba meningkatkan
kualitas kesalehan ritual tanpa diimbangi dengan kesalehan sosial. Banyak umat Islam yang
hanya rajin shalat, puasa bahkan mampu ibadah haji berkali-kali, namun tidak peduli
dengan masyarakat sekitarnya. Sebuah fenomena yang menyedihkan. Mari kita jadikan
Idul Adha sebagai momentum untuk meningkatkan dua kesalehan sekaligus yakni
kesalehan ritual dan
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Sejarah Idul Adha
Dalam surah Ash Shaffat 100-111, Allah swt. menggambarkan kejujuran nabi Ibrahim
dalam melaksanakan ibadah qurban. Indikatornya dua hal:
Pertama, al istijabah al fauriyah yakni kesigapannya dalam melaksanakan perintah
Allah sampai pun harus menyembelih putra kesayangannya.Ini nampak ketika nabi
Ibrahim langsung menemui putranya Ismail begitu mendapatkan perintah untuk
menyembelihnya. Di saat yang sama ia langsung menawarkan perintah tersebut
kepadanya. Allah berfirman:
“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 fikirkanlah apa pendapatmu!”
Dan ternyata al istijabah al fauriyah ini nampak juga pada diri Ismail ketika menjawab:
“Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan
mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.”
Kedua, shidqul istislam yakni kejujuran dalam melaksanakan perintah.
Allah berfirman: “Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan
anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya).”
Inilah pemandangan yang sangat menegangkan. Bayangkan seorang ayah dengan jujur
sedang siap-siap melakukan penyembelihan. Tanpa sedikitpun ragu. Kata aslamaa yang
artinya keduanya berserah diri menunjukkan makna bahwa penyerahan diri tersebut
tidak hanya terjadi sepihak, melainkan kedua belah pihak baik dari Ibrahim maupun
Ismail. Di sanalah hakikat kehambaan benar-benar nampak. Bahwa sang hamba tidak
ada pilihan kecuali patuh secara tulus kepada Tuhannya. Suatu teladan kehambaan
yang harus ditiru setiap orang beriman yang berjuang menuju derajat kehambaan.
Karenanya pada ayat 100 setelah itu, Allah menegaskan bahwa keduanya benar-benar
hamba-Nya, Allah berfirman: “Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang
beriman.”
Dari sini nampak bahwa untuk mencapai derajat kehambaan sejati, tidak ada lain
kecuali dengan membuktikan al istijabah al fauriyyah dan shidqul istislam. Nabi Ibrahim
dan nabi Ismail telah membuktikan kedua hal tersebut. Allah swt. yang Maha
Mengetahui telah merekamnya. Bila Allah yang mendeklarasikannya maka itu
persaksian yang paling akurat. Tidak perlu diperbincangkan lagi. Bahkan Allah swt.
mengabadikannya dengan menjadikan hari raya Idul Adha. Supaya semua hamba Allah
setiap tahun selalu bercermin kepada nabi Ibrahim dan nabi Ismail.Dengan demikian,
esensi Idul Adha bukan semata ritual penyembelihan qurban, melainkan lebih dari itu,
membangun semangat kehambaan nabi Ibrahim dan nabi Islamil dalam kehidupan
sehari-hari.

7 Hikmah dan Keutamaan Qurban “Idul Adha”
1. Kebaikan dari setiap helai bulu hewan qurban
Dari Zaid ibn Arqam, ia berkata atau mereka berkata: “Wahai Rasulullah SAW, apakah
qurban itu?” Rasulullah menjawab: “Qurban adalah sunnahnya bapak kalian, Nabi
Ibrahim.” Mereka menjawab: “Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan qurban
itu?” Rasulullah menjawab: “Setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan.”Mereka
menjawab: “Kalau bulu-bulunya?”Rasulullah menjawab: “Setiap satu helai bulunya juga
satu kebaikan.” *HR. Ahmad dan ibn Majah+
2. Berqurban adalah ciri keislaman seseorang
Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang mendapati dirinya dalam
keadaan lapang, lalu ia tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat Ied
kami.” *HR. Ahmad dan Ibnu Majah+
3. Ibadah qurban adalah salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah
Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya
qurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah (menyembelih hewan
qurban), sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang
lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu- bulunya. Sesungguhnya
darahnya akan sampai kepada Allah –sebagai qurban– di manapun hewan itu disembelih
sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya.” *HR. Ibn Majah
dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan: Hadits ini adalah hasan gharib]
4. Berqurban membawa misi kepedulian pada sesama, menggembirakan kaum dhuafa
“Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” *HR.
Muslim]
5. Berqurban adalah ibadah yang paling utama
“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu;dan berqurbanlah.” *Qur’an Surat Al Kautsar : 2+
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ra sebagaimana dalam Majmu’ Fatawa (16/531-532) ketika
menafsirkan ayat kedua surat Al-Kautsar menguraikan : “Allah Subhanahu wa Ta’ala
memerintahkan beliau untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini yaitu shalat dan
menyembelih qurban yang menunjukkan sikap taqarrub, tawadhu’, merasa butuh kepada
Allah Subhanahu wa Ta’ala, husnuzhan, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada
Allah Subhanahu wa Ta’ala, janji, perintah, serta keutamaan-Nya.”“Katakanlah:
sesungguhnya shalatku, sembelihanku (qurban), hidupku dan matiku hanyalah untuk
Allah, Tuhan semesta alam.” *Qur’an Surat Al An’am : 162+
6. Berqurban adalah sebagian dari syiar agama Islam
“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka
menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada
mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu
kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada
Allah)” *Qur’an Surat Al Hajj : 34+
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