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PENGANTAR 

KEPALA BADAN MANAJEMEN 

JAKARTA ISLAMIC CENTRE 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk 

Allah SWT. Shalawat dan salam semoga 

dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

juga bagi para keluarga dan sahabatnya serta 

para pengikutnya sampai akhir zaman.  

 Qurban adalah salah satu ibadah yang 

sakral dan sangat dianjurkan untuk dapat 

dilakukan setiap tahun oleh muslim yang 

mampu, karena qurban merupakan konsekuensi 

Iman dan Taqwa kepada Allah SWT.  

Hari Raya Idul Adha 1436 H/2015 M ini, 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam 

Jakarta (Jakarta Islamic Centre) kembali 

menerbitkan Naskah Khutbah Idul Adha dengan 

tema ”Qurban sebagai Aplikasi Iman dan 

Taqwa kepada Allah SWT” yang akan 

disampaikan oleh Drs. H. Abdullah, MM. 

Semoga kehadiran buku ini memberikan  banyak 

manfaat. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, 24  November  2015 

Drs. KH. A. Shodri HM  
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QURBAN 

SEBAGAI APLIKASI IMAN DAN 

TAKWA KEPADA ALLAH SWT 

 

Oleh : Drs. H. Abdullah, MM 

 

 

َُّح اهلِل ََٚسْح  ُْ َُ َع١ٍَُى ُٗ  َاٌسًّال  ََٚتَشَوا ُذ

 

 ُذٌَّْحْا هلِلَٚ  ×٩ ُشَثْوَا هلُلَا

 ِف١ِْعْضَرِت ِحدَِّحٌَْاٞ ِرَشْشَع ًَضَّٞ َفِزاَّ هلِل ُذَّْحٌَْا

ٌِْٛسُخُأ ََْو ََّْٓف  اِخاَدَثِعا  اِءَشٝ ِشٌَِئ ِِٗر١َْت ِِْٓ َجَشَخ ا

   َحَسَٕاٍخ ْشُشَع ٍجَْٛطَخ ًُِّىِت ٌَُٗ َْاَو ِح١َِّحْض أُلْا

َُٙذ  ِْٛخُذ   أْ ال ِئٌََاْش ُّ ٌْ ُٗ ا ُٖ اَل َشِش٠َْه ٌَ َْٚحَذ َٗ ِئالَّ اهلُل 

َْٛلاِخ َّْخٍُ ٌْ َُ ا ُّْصِذ  ُُٖذْثا َعًذََّّحُِ أََذ١َِّس ََّْا ُذَْٙشَاَٚ‘ ْاٌ

ُٗ ِفٝ ْاأُلْضِح١ِِّح  ََّر َّاِي اٌصَّاٌَِحاِخ ََٚسغََّة ُا   .َأْع

َُِِٔذ١ِّٝ َسٍََع ٍَُِّْسَٚ ًَِّصَف ٌَََُُّّٙا  َس١ِِّذاٌسَّاَداِخ، ٍذََّّحا 

َِ ٚاٌسَّاَعاِخ ،َا َِااْخَرٍََفِد ِِٗثْحَصَٚ ٌِِٗٝ َاٍََعَٚ   أل٠َّا

 : ُذْعا َتََِّا
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ْٛا َٚ َذَعاٌَٝ ٛا اهلِلُمذَِّئ اهلِل اَدَثِع ا١ََف  ُّ َّْ َشاْعٍَ  ُْشُوَْٙأ

ََٚلاَي َذَعاٌَٝ:  ،ٌُ ٌْٙش َعِظ١ْ  ََ٘زا َش

َٕاَن  َّا َأْعَط١ َْٔٚ َهتَِّشٌِ ًَِّص(  َفْٔاٌَىَٛثَش )ِئ  (ٕ)ْشَحا

َِٔش َِّْئ  َٛاأَل ْتَرُش) َنـَأا ُٖ٘)  

 

Bila dilhat dan diteliti dalam Al-Quran, 

qurban itu ditinjau dari segi kronologis  sejarah 

terbagi kepada tiga periodisasi 

 

Pertama : Qurban  pada masa Nabi Adam As 

Qurban yang dilaksanakan pada zaman 

Nabi Adam dilakukan oleh putra-putra beliau 

yang bernama Qobil dan Habil. 

Habil berqurban untuk mencari rido Allah 

semata bukan untuk mendapatkan pujian-pujian 

dari orang-orang disekitarnya sedangkan Qobil 

berqurban untuk mendapatkan pujian dari 

orang-orang disekitarnya bukan karena Allah, 

Habil dalam berqurban diterima oleh Allah SWT 

sedangkan Qobil Qurbannya ditolak oleh Allah 

SWT. 

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat 

Al Maidah ayat 27: 
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ََٔثَأ   ُْ ِٙ ًُ َع١ٍَْ ًَ َٚاْذ ًٔا َفُرُمثِّ ٌَْحكِّ ِئْر َلشََّتا ُلْشَتا ََ ِتا ْٟ آَد َٕ اْت

ََّه َلاَي  َٓ ا٢َخِش َلاَي ألْلُرٍَ ِِ  ًْ ُْ ٠َُرَمثَّ ٌََٚ َّا  ِ٘ ْٓ َأَحِذ ِِ

( َٓ ُّرَِّم١ ٌْ َٓ ا ِِ  ُٗ ًُ اٌَّ َّا ٠ََرَمثَّ َّ  (٢ِٕئ

Artinya: “Ceritakanlah kepada mereka kisah 

kedua putera Adam (Habil dan Qabil) 

menurut yang sebenarnya, ketika 

keduanya mempersembahkan korban, 

Maka diterima dari salah seorang dari 

mereka berdua (Habil) dan tidak diterima 

dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): 

"Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: 

"Sesungguhnya Allah hanya menerima 

(korban) dari orang-orang yang 

bertakwa". (QS. Al-Maidah [5] : 27). 

 

Dari kedua anak Adam yakni Qobil dan 

Habil yang melakukan qurban ternyata Allah 

hanya menerima Qurbannya bagi orang yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah. 

( َٓ ُّرَِّم١ ٌْ َٓ ا ِِ  ُٗ ًُ اٌَّ َّا ٠ََرَمثَّ َّ  (٢ِٕئ
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Periode yang kedua, Qurban pada Zaman Nabi 

Ibrahim As.   

Pada awalnya yang menjadi sebab-sebab 

Nabi Ibrahim As menyembelih putranya adalah 

ia berqurban setiap tahun  dengan sejumlah 

1.000 ekor kambing domba, dan sapi 300 ekor 

serta unta 100 ekor sehingga banyak orang 

mengaguminya bahkan para Malaikat pun 

kagum pada qurbanya Nabi Ibrahim As, 

kemudian Nabi Ibrahim As berkata: 

“Qurban sebanyak itu bagiku tidak berarti 

atau belum seberapa, demi Allah kalau 

saja aku punya seorang  anak putra pasti 

aku menyembelihnya dan berqurban 

karena Allah.”   

 

Diceritakan setelah melewati masa waktu 

yang lama Ia pun lupa pada pernyataan atau 

ucapannya itu, dan ketika di daerah Al 

Muqoddasah Nabi Ibrahim As berdoa kepada 

Allah supaya dikarunia anak laki-laki kemudian 

doanya dikabulkan oleh Allah SWT, Nabi Ibrahim 

dianugerahkan seorang putra yang bernama 

Ismail dari ibunda Siti Hajar. Alllah SWT 

berfirman dalam surat Ash-Shaffat ayat 102:  
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َٟ َلا ُٗ اٌسَّْع ََِع َّّا َتٍََغ  َِ َفٍَ َٕا َّ ٌْ ِّٟٔ َأَسٜ ِفٟ ا َّ ِئ َٕ َي ٠َا ُت

َِا   ًْ َِاَرا َذَشٜ َلاَي ٠َا َأَتِد اْفَع ُْٔظْش  ِّٟٔ َأْرَتُحَه َفا َأ

( َٓ َٓ اٌصَّاِتِش٠ ِِ  ُٗ ْْ َشاَء اٌَّ ِٟٔ ِئ َُِش َسَرِدُذ  (ُٕٓٔذْإ

Artinya : ”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". (QS. Ash-Shaaffat [37] 

: 102). 

 

Ketika anak itu sudah cukup umur sanggup 

berusaha bersamanya, cukup umur kira-kira 7 

tahun dan ada yang menjelaskan 13 tahun lalu 

Nabi Ibrahim As diserukan di panggil lewat 

mimpi,  “penuhilah nazarmu dulu”.  Ibnu Abas, 

menjelaskan pada malam Tarwiyah hari ke-8 

Zulhijjah, Nabi Ibrahim tidur dan ada orang 

berseru dalam mimpinya dan Ibrahim penuhilah 

nazarmu kemudian pada malam berikutnya ia 
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mimpi yang sama yang kedua kalinya. Keesokan 

harinya ia tahu pasti bahwa mimpi itu betul dari 

Allah maka disebutlah hari itu hari Arofah yang 

tempatnya di padang Arofah yang bertepatan 

pada tanggal 9 Zulhijjah dan dari sinilah 

peristiwa wukuf di Arofah yang menjadi rukun 

dalam ibadah Haji. 

 اٌحح عشفح

Artinya :  ''Al-Hajj 'Arafah'', haji adalah Arafah.”  

(HR. Ahmad dan Ashhab al-Sunan). 

       

Periode yang ketiga, Pada Zaman Nabi 

Muhamad SAW dan Umatnya.   

Qurban pada zaman Nabi Muhamad SAW 

dan umatnya merujuk kepada peristiwa qurban 

yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim As yakni, 

dengan menyembelih hewan qurban yang telah 

disyariatkan oleh Allah SWT, dan sunah 

Rosulullah SAW sebagaimana firman Allah SWT 

dalam surat Ash-Shaaffat : 102-108  

َّ َِ َفٍَ َٕا َّ ٌْ ِّٟٔ َأَسٜ ِفٟ ا َّ ِئ َٕ َٟ َلاَي ٠َا ُت ُٗ اٌسَّْع ََِع ا َتٍََغ 

َِا   ًْ َِاَرا َذَشٜ َلاَي ٠َا َأَتِد اْفَع ُْٔظْش  ِّٟٔ َأْرَتُحَه َفا َأ

( َٓ َٓ اٌصَّاِتِش٠ ِِ  ُٗ ْْ َشاَء اٌَّ ِٟٔ ِئ َُِش َسَرِدُذ  (ُٕٓٔذْإ
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( ِٓ ٍَْدِث١ ٌِ ُٗ ََٚذَّ َّا  َّّا َأْسٍَ ْْ ٠َا َٚ (َٖٓٔفٍَ ُٖ َأ َٕا َٔاَد٠ْ

( ُُ ١ِ٘ َْٔدِزٞ  (ِٗٓٔئْتَشا َّٔا َوَزٌَِه  َلْذ َصذَّْلَد اٌشُّْؤ٠َا ِئ

( َٓ ١ِٕ ُّْحِس ٌْ ُٓ  (٘ٓٔا ُِّث١ ٌْ ٌَْثالُء ا َٛ ا ُٙ ََ٘زا ٌَ  َّ ِئ

(ٔٓٙ) ( ٍُ ُٖ ِتِزْتٍح َعِظ١ َٕا ِٗ  (٢ََٓٔٚفَذ٠ْ َٕا َع١ٍَْ ََٚذَشْو

( َٓ  (١ِٓٔفٟ ا٢ِخِش٠

Artinya : “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, Sesungguh-

nya 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 
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dengan seekor sembelihan yang besar. 

Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian 

yang baik) di kalangan orang-orang yang 

datang Kemudian”. (QS. Ash-Shaaffat [37] 

: 102-108). 

 

Hikmah Qurban 

Qurban sebagai proses pendekatan diri 

kepada Allah SWT karena Qurban itu merupakan 

perintah Allah dan suatu ujian bagi orang yang 

beriman. Hanya orang yang beriman yang 

bertaqwa kepada Allah yang mampu dan 

tergerak hatinya untuk ber-qurban.  Orang yang 

beriman itu artinya orang yang cinta kepada 

Allah serta ikhlas dan menerima apapun yang 

diminta oleh Allah, jangankan harta, nyawapun 

siap untuk diqorbankan dijalan Allah 

sebagaimana Nabi Ibrahim As diminta oleh Allah 

untuk menyembelih putranya Ismail As.  

Qurban sebagai pendekatan hubungan 

terhadap sesama (horizontal). Bila kita berada di 

bulan Ramadhan, kita diingatkan membayar 

Zakat yang fungsinya  untuk mensucikan jiwa 

dan harta sebagaimana firman Allah : 
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 ًِّ ََٚص َٙا  ُْ ِت ِٙ َُٚذَزو١ِّ  ُْ ُ٘ ُِّٙش ُْ َصَذَلًح ُذَط ِٙ َٛاٌِ ِْ ْٓ َأ ِِ ُخْز 

َّ َصالَذَه َسَى ُْ ِئ ِٙ ٌُ َع١ٍَْ ١ٌِّع َع١ٍِ ُٗ َس َٚاٌَّ  ُْ ُٙ ٌَ ٌٓ

(ٖٔٓ) 

Artinya : ”Ambillah zakat dari sebagian harta 

mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka 

dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah 

Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” 

(QS. At-Taubah [9] : 103) 

Demikian pula ketika kita berada di bulan 

Zulhijjah diingatkan dengan peristiwa qurban 

yang diwajibkan dan disunahkan bagi umat Nabi 

Muhammad SAW untuk menyembelih hewan 

qurban yang dagingnya dibagikan kepada orang 

yang fakir dan miskin. Qurban dapat 

menciptakan kepedulian sosial yang tinggi 

kepada sesama dan dapat saling membagi 

antara yang satu dengan yang lainnya, yang 

miskin dapat merasakan bagaimana nikmatnya 

daging sapi yang dimakan dari hasil qurban yang 

dibagikan kepada mereka.  
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Tujuan Berqurban 

Berkata Umar ra, “Berikanlah olehmu 

hewan qurban karena Allah yang menyukai 

hewan qurban itu” dan Rasulullah SAW pernah 

menyerahkan 100 ekor untuk qurban, dan 

pemberiannya itu merupakan perbuatan yang 

sunah dan sukarela.” 

Berqurban semata untuk mencari dan 

mendapatkan ridha Allah SWT bukan untuk 

mendapatkan pujian-pujian masyarakat dari 

orang di sekitarnya. Allah SWT berfirman. 

 َٜٛ ُٗ اٌرَّْم َٕاٌُ ٠َ ْٓ ٌََِٚى َ٘ا  َِاُؤ َٚال ِد َٙا  ُِ َٗ ٌُُحٛ َٕاَي اٌَّ ٠َ ْٓ ٌَ

َِا  َٗ َعٍَٝ  ُْ ٌُِرَىثُِّشٚا اٌَّ َ٘ا ٌَُى ُْ َوَزٌَِه َسخََّش ُْٕى ِِ ُْ ََ٘ذاُو

( َٓ ١ِٕ ُّْحِس ٌْ  (٢ََٖٚتشِِّش ا

Artinya: “Daging-daging unta dan darahnya itu 

sekali-kali tidak dapat mencapai 

(keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari 

kamulah yang dapat mencapainya. 

Demikianlah Allah telah menundukkannya 

untuk kamu supaya kamu mengagungkan 

Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu, 

dan berilah kabar gembira kepada orang-

orang yang berbuat baik.” (QS. Al Hajj  

[22] : 37) 
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Qurban dapat menyederhanakan 

kesenjangan sosial dan dapat menghapus 

kesombongan serta keangkuhan. Kita pada 

hakekatnya disebut sebagai orang yang kaya 

karena ada orang-orang yang miskin, dari sinilah 

kita dapat rasakan betapa indahnya hidup dalam 

kebersamaan. 

Dari pembahasan di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Qurban sebagai peningkatan iman dan taqwa 

kepada Allah SWT. 

2. Qurban sebagai peningkatan kepedulian 

sosial yang tinggi, 

3. Qurban dapat membangun kebersamaan 

dalam kehidupan. 

 

Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, 

memudahkan dalam usaha kita, memberkahi 

rizki kita dan menjadikan keturunan kita  yang 

soleh dan solehah. Aamiiin yaa rabbal alamin ! 

 

MARI KITA BERDOA DAN MOHON PINTA 

KEPADA ALLAH SEMOGA DOA KITA 

DIKABULKAN OLEH ALLAH SWT  
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Ya Allah ya Tuhan kami segala puji kami 

panjatkan kehadiratmu ya rabbi Tuhan sekalian 

alam. 

Ya Allah berikan nikmat sehat wal afiat 

kepada kami baik lahir maupun batin agar kami 

selalu dapat meningkatkan iman dan taqwa 

kepadaMu. 

Ya Allah berikan keberkahan dunia kami, 

agar kami dapat menunaikan panggilan-Mu ke 

kota suci Makkah, dapat Tawaf mengelilingi 

Ka’bah dan Sa’i antara Soffa dan Marwah serta 

kami mampu wukuf di padang Arofah, dan 

bermalam di Muzdalifah serta mampu melontar 

Jumroh, Ula, Wustho dan Aqobah, kembali 

ketanah air dengan selamat dan menyandang 

predikat haji yang mabrur dan barokah. 

Ya Allah jadikan anak-anak kami yang 

soleh dan solehah sebagai mana telah kau 

contohkan seperti Nabi Ismail As, yang taat dan 

patuh terhadap kedua orang tua Nabi Ibrahim 

dan Siti Hajar. 

Rabbana Aatina fiddun ya hasanah wafil 

aakhiroti hasanah waqinaa adzaa bannaar 

Walhamdullilahirobil aalamiin…  

  

http://id.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A2oKmMloLOVVJwIA1iD3RQx.?type=bl-bfr-tr__alt__ddc_dss_bd_com&hsimp=yhs-ddc_bd&hspart=ddc&fr=yhs-ddc-ddc_bd&ei=UTF-8&p=ber+malam+muzdalifah&SpellState=&fr2=sp-qrw-corr-top
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  اهلُل َأْوَثُش، اهلُل َأْوَثُش، اهلُل َأْوَثُش،،،

ُّْذ. ٌَْح ِٚهلِل ا َٚاهلُل َأْوَثُش، َاهلُل َأْوَثُش  َٗ ِئالَّ اهلُل   اَل ِئٌَ

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah 

Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah 

Maha Besar. Allah Maha Besar, hanya untuk 

Allah segala pujian. 

 
َْ اهلِل ُتْىَشًج  َُٚسْثَحا ُّْذِ هلِل َوِث١ًْشا  ٌَْح َٚا َاهلُل َأْوَثُش َوِث١ًْشا 

 ُٗ ٌَ َٓ ُِْخٍِِص١ْ  ُٖ َْٔعُثُذ ِئالَّ ِئ٠َّا َٚاَل  َٗ ِئالَّ اهلُل  ََٚأِص١ْاًل، اَل ِئٌَ

 ،َْ ْٛ َٕاِفُم ُّ ٌْ َٖ ا ْٛ َوِش ٌََٚ  ،َْ ْٛ ُّْشِشُو ٌْ َٖ ا ْٛ َوِش ٌََٚ  َٓ اٌذ٠ِّْ

ٌْ َٖ ا ْٛ َوِش ٌََٚ ُٖ َْٚعَذ ُٖ َصَذَق  َْٚحَذ َٗ ِئالَّ اهلُل  َْ، اَل ِئٌَ ْٚ َىاِفُش

ُٖ ََٔصَش َعْثَذ ََ ا َٚ ََ٘ز َٚ  ُٖ َْٕذ ُٖ، اَل ََٚأَعزَّ ُخ َْٚحَذ أَلْحَزاَب 

َٚاهلُل َأْوَثُش،  َٗ ِئالَّ اهلُل  َِٚئٌَ ُّْذهلِلاهلُل َاْوَثُش  ٌَْح  . ا

Sungguh Allah Maha Besar. Pujian yang banyak 

hanya untuk Allah dan Maha Suci Dia setiap 

pagi dan petang. Tidak ada tuhan selain Allah, 

kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-

Nya, dengan mengikhlaskan beragama hanya 

untuk-Nya, meskipun orang-orang musyrik 
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membencinya, meskipun orang-orang munafik 

membencinya, meskipun orang-orang kafir 

membencinya. Tidak ada Tuhan selain Allah 

semata, yang telah memenuhi janji-Nya, 

menolong hamba-Nya, memuliakan tentaranya, 

dan mengalahkan golongan-golongan lain 

dengan kekuatan-Nya sendiri. Tidak ada tuhan 

selain Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha 

Besar, hanya untuk Allah segala pujian. 
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