
BERBAGI KEBAIKAN PADA IDUL ADHA ERA COVID-19.1 

ُد هلِل الًِّذيح أََمَرََن ِِبلت َّقحَوى َو ََنَاََن َعِن ات ِبَ  َمح ُد هلِل الَِّذيح َجَعَل لََنا ِعيح َاْلح َمح ََوى. َاْلح ِر َو احأَلضحَحى. َد الحِفطح اِع اْلح
َهُد َأنح اَل اِلََه ِإالَّ هللُا نِعحَم الحوَِكيل َونِعحَم الحَموح  َهُد َأنَّ َسيِ َدََن ُُمَمًَّدا َعبحُدُه وَ َأشح َرُسوحلُُه َو َمنح يُ نحِكرحُه فَ َقدح ََل، َوَأشح

َُدى، الَِّذيح ا الح َضلَّ َضاَلاًل بَعِيًدا. َو َصلَّى هللُا َعَلى َسيِ ِدََن َو َحِبيحبِنَ  اَل يَ نحِطُق َعنح  ُمْصحَطَفى، ُُمَمَّد  َنِّيِبِ  اْلح
ٌي يُ وحَحى، َو َعَلى اَلِِه َو َأصحَحابِ  ََوى، ِإنح ُهَو ِإالَّ َوحح ِل الْصِ دِق َو الحَوفَا. اْلح َوان، بَ عحُد: فَ يَ  أَمَّاِه أَهح اأي َُّها اإِلخح

لِ  ، قَاَل هللُا تَ َعاََل ِف احلُقرحاِن احلَكِريح أُوحِصيحُكمح َو نَ فحِسيح بِتَ قحَوى هللِا َوطَاَعِتِه َلَعلَُّكمح تُ فح : أَُعوحُذ ِِبهلِل ِمَن ُحوحنح
. إِ ِإَنَّ َأعح  مِم هللِا الرَّْححَِن الرَِّحيح الَّشيحطَاِن الرَِّجيحم، ِبسح  ثَ َر. َفَْصلِ  لِرَبِ َك َواْنحَرح َناَك الحَكوح َبحََتُ. طَي ح نَّ َشانَِئَك ُهَو األح

 َصَدَق هللاُ الَعِظيمح 
 

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Laa Illaaha illallahu Wallaahu Akbar, Allaahu Akbar wa 

lillaaahil-ham 

 

Jamaah shalat Idul Adha Rakhimakumullaah 

Alhamdulillah, pagi hari ini segenap kaum muslimin di seluruh tanah air dan sejumlah negeri 

menunaikan shalat ‘Idul Adha 10 Dzuhlizah 1442 Hijriyah. Segenap kaum muslimin 

mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih  sebagai wujud penghambaan diri kepada 

Allah Yang Maha Rahman dan Rahim. Semua bersalawat kepada Nabi Muhammad, Rasul akhir 

zaman yang menjadi uswah hasanah dan penyebar risalah rahmatan lil-‘alamim. Setiap Muslim 

bersimpuh diri di hadapan Allah serta menunaikan sunnah Nabi shalat Idul Adha untuk meraih 

ridha dan karunia Ilahi. 

Berqurban memerlukan kepasrahan jiwa yang ikhlas untuk menjalankan perintah Allah, kendati 

awalnya berat. Secara lahiriah setiap yang berkorban menyembelih hewan qurban dan 

membagikannya kepada sesama, tetapi sejatinya yang bersangkutan berqurban kepada Allah 

dengan berani mengorbankan sesuatu yang dimilikinya untuk sesuatu yang lebih utama, yakni 

semakin mendekatkan diri kepada Allah sekaligus berbuat kebajikan yang luhur atau ihsan kepada 

sesama. 

Keikhlasan dan kesabaran dalam berqurban melambangkan ketaqwaan. Jangan merasa sudah 

bertaqwa kalau masih berat berqurban dengan seekor hewan qurban. Allah berfirman dalam Al-

Quran: 
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ِلَك َسخََّرَها َلُكمح لُِتكَ  ْۗ َكذه
َ ُْلُوحُمَها َواَل ِدَمۤاُؤَها َولهِكنح ي ََّنالُُه الت َّقحوهى ِمنحُكمح َ َعلهى َما َلنح ي ََّناَل اّلل ه ُوا اّلل ه ّبِ 

 َ ِسِنْيح ِر الحُمحح ىُكمح ْۗ َوَبشِ   ٣٧ –َهده

Artinya: “Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, 

tetapi ketaqwaan 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). 

 

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar wa lillaaahil-ham 

Jamaah shalat Idul Adha Rakhimakumullaah 

Masyarakat saat ini banyak yang prihatin. Apapun kondisinya harus banyak berkorban demi 

mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup baik secara moril maupun materiil. Harus 

meluruskan niat, semua upaya semata-mata qurbanan (mendekatkan diri) kepada Allah 

SWT.  Mari kita kembali kepada ajaran Islam untuk menghindari siksa dengan datangnya wabah 

sehingga wabah pandemik ini bisa mendatangkan rahmat. Sebab musibah, termasuk pandemin 

Covid-19 ini akan menjadi siksa (adzab) bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT dan akan 

menjadi rahmah (kasih sayang) Allah kepada orang mukmin. Karenanya, untuk menjadikan 

musibah ini rahmah adalah menyikapinya dengan keimanan dan melaksanaan ajaran Islam.  

Di era pandemi Covid-19 yang sangat berat saat ini jiwa berqurban sangat tepat untuk 

dikembangkan dalam berbagai kebajikan. Menegakkan disiplin protokol kesehatan, peduli 

terhadap sesama yang berkekurangan, membantu meringankan para dokter dan tenaga kesehatan, 

serta mengembangkan kebersamaan dalam mengatasi pandemi merupakan bukti kaum muslimin 

mempraktikkan jiwa berqurban dalam kehidupan nyata. Termasuk membagikan daging qurban 

bagi saudara-saudara kita  yang sangat memmerlukan. 

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar wa lillaaahil-ham 

Jamaah shalat Idul Adha Rakhimakumullaah 

Ada tiga hal yang dapat kita renungkan dan lakukan pada Idul Adha 1442 H di masa Pandemi 

Covid-19. 

Pertama, tauhid kepada Allah SWT seraya juga melakukan upaya nyata yang maksimal. Bahwa 

saat pandemi mewabah maka kita wajib menghidarinya dengan cara isolasi diri dari interaksi fisik 

dengan orang lain. Menghidari kerumunan (social distancing), menghidari kontak fisik dengan 

orang lain (fisical distancing), menggunakan masker di tempat umum untuk menghindari 

penularan pandemic Covid-19, menjaga higienisitas diri dan lingkunga, hati yang tenang, rajin 

berolahraga dan mengkonsumsi yang halal dan thoyyib.  



Kedua, memaksimalkan waktu luas dan longgar di rumah dengan kembali menguatkan ketahanan 

rumah tangga dan memaksimalkan pendidikan anak di keluarga sebagai pendidikan utama umat 

manusia. Diantara hikmah dari pandemi ini ialah Allah SWT mengingatkan umat agar selalu 

mementingkan keluarga, sehingga yang sebelumnya lebih banyak di luar rumah karena 

kesibukannya atau karena gaya hidupnya maka saat pandemi mewabah dapat memaksakan waktu 

untuk selalu di rumah bahkan berkerja sekalipun dilakukan dari rumah.  

Ketiga, memelihara hidup yang  hegienis, yaitu menjaga kebersihan dan kesucian. Bahwa sedari 

dulu Islam mengajarkan hidup higienis meskipun faktanya masih banyak umat Islam yang kurang 

sadar dan tak banyak yang memperhatikan kebersihan dan kesucian. 

Di akhir khutbah ini marilah kita bermunajat kepada Allah agar pasca ‘Idul Adha kita kaum 

muslimin makin menjadi insan yang shaleh, yang mau berkorban dalam menunaikan kebajikan 

dan ketaqwaan. 

ميَاِن َواَل ََتحَعلح ِف قُ ُلوبَِنا … اللهم صل على ُممد وعلى آل ُممد  َوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقوََن ِِبإلحِ خح الَّلَهمَّ اغحِفرح َلَنا َوِلَواِلِديحَن َوإلِِ

 يٌم، َرب ََّنا اَل تُزِغح قُ ُلوبَ َنا بَ عحَد ِإذح َهَدي حتَ َنا َوَهبح َلَنا ِمنح َلُدنحَك َرْححًَة ِإنََّك أَنحَت الحَوهَّابُ ِغالًّ لِلَِّذيَن َءاَمُنوا رَب ََّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرحِ 
Ya Allah, yang Maha Pengasih, Penganugerah Kasih, wahai Tuhan yang sejak dulu beruntun 

karunianya. Ya Rahman Ya Rakhim, Ya Malikal Mulki ya Dzal Jalilil WalIkhrom. Ya Rabbana 

yang jadi sandaran orang-orang yang butuh, pemberi ketenangan bagi yang cemas, menyingkirkan 

kesulitan dan menampik bala. Kami memohon singkirkanlah bencana yang menimpa kami, baik 

yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Singkirkanlah dampak bencana ini bagi 

kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan mereka. Kami sadar kemanusiaan bukan sekadar 

kecerdasan otak tapi juga ketulusan dan kehalusan budi, maka anugerahilah kami itu dalam hadapi 

bencana ini. 

  

Ya Allah, Ya Rabbana bentengilah dan peliharalah kami agar segera terhindar dari serangan 

wabah virus corona ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini dan 

karena berbagai penyakit lainnya. Terimalah mereka yang meninggal dunia dalam kemuliaan Mu 

dan hiburlah, teguhkanlah, perilahalah iman dan islam  keluarga yang ditinggalkan. 

Ya Allah, sesungguhnya kami ini berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat yang telah Engkau 

berikan, dari ubahnya kesehatan yang Engkau anugerahkan, dari siksa-Mu yang datang secara tiba-

tiba, serta dari segala murka-Mu. 

 

Ya Allah, Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami dan doa seluruh orang-orang mukmin dan 

mukminat yang masih ada dan tiada,  jadikanlah hari terbaik kami sebagai hari pertemuan kami 

dengan-Mu, jadikanlah amal terbaik kami sebagai pamungkasnya, dan jadikan usia terbaik kami 

sebagai akhir ajal kami. Aamiin..aamiin ya Rabbal ‘alamin..  

ن حَيا َحَسَنًة َوِف احالِخرَِة َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب النَّاِر، ُسبحَحاَن رَبِ َك َربِ  الحِعز ِةِ   َعمَّا َيِْصُفوحَن َوَسالٌَم رَب ََّنا اتَِنا ِف الدُّ
ُدِ هلِل َربِ  الحَعاَلِمْيح َعَلى  َمح َ َواْلح  الحُمرحَسِلْيح


