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ِ الَِّذْي أَمََرنَا بِااْلِعْتَِصاِم ِِبَبِْل اهلِل، أَْشهَُد أَْن الَ إِلََه  اَْْلَْمُد لِِلَّ
َّ اهلُل َوْحَدُه الَ َشِريَْك لَُه َوأَْشهَُد  ًدا عَبُْدُه َوَرُسْولُُه الَ نَبَِيّ إاِل أََنّ ُُمََمّ

ا  ٍد َوعَََل آلِِه َوَصْحبِِه َومَْن تَبَِع ُهَداُه. أَمَّ َُّهَمّ َصِلّ عَََل ُُمََمّ بَعَْدُه. اَلل
 َ بَعُْد؛ فَيَا ِعبَادَ اهلِل، أُْوِصيُْكْم بِتَقَْوى اهلِل، قَاَل اهلُل تَعَاََل: يَاأَيُّها

ْسلُِمْوَن.الَِّذيَْن ءََ َّ َوأَنتُْم ُمّ ُقوا اهللَ َحَقّ ُتقَاتِِه َوالَ ََتُْوُتَنّ إاِل  َ امَنُوا اتَّ
 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada 
Allah, dengan mencermati semua perbuatan yang akan 
kita lakukan. Sekiranya itu perintah Allah, maka 
laksanakan. Jika itu larangan Allah, maka batalkan. 
Dengan bertakwa, insyallah kita akan menjadi manusia 
yang bahagia. Dunia maupun di akhirat.  
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Jamaah Jumat rohimakumullah 
Hari ini, Jumat Pon, 26 Juni 2020. Ini adalah hari 

keempat bulan Dzulkaidah tahun 1441 H. Itu artinya, 35 

hari lagi, waktu untuk qurban akan segera tiba. 

Sebagaimana kita ketahui, Qurban merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan, dari rangkaian hari raya Idul Adha.  

Sudah empat hari ini pula, kita telah memasuki bulan, 

dimana setan mencurahkan sekuat tenaga. Mencari-cari 

celah di hati. Berupaya menggagalkan niat para umat 

muslim yang berkecukupan. Di seluruh pelosok dunia. 

Termasuk kita, yang berada di lingkungan Winongan, 

Desa Sirnoboyo ini.  

Setan berupaya membelenggu hati para mereka yang 

mampu. Yang sebenarnya dalam waktu 35 hari lagi, bisa 

menunaikan ibadah qurban.  

Setan tidak pernah ikhlas terhadap semua upaya kita, 

untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia selalu mencari 

cara, agar upaya yang kita bangun, mengalami kegagalan. 

Ia selalu meniupkan keragu-raguan, ke dalam hati setiap 

manusia. Hingga manusia menggagalkan niat, untuk 

menjalankan ibadah qurban yang mulia. 

Setan menjelma menjadi ahli matematika, yang 

membisikkan ke dalam jiwa, hingga yang ada dalam 

pikiran, hanyalah kekurangan harta belaka. Setan 

menjelma menjadi ahli ekonomi, lalu membisikkan ke 

dalam hati, hingga ibadah qurban dibenturkan dengan 

untung dan rugi.  
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Setan menjelma menjadi ahli pendidikan, 

menampakkan segala keperluan, yang dibutuhkan oleh 

anak kita yang sedang sekolah. Lalu mengatakannya 

kepada kita, “pendidikan anak adalah segalanya”.  

Setan menjelma menjadi ahli kedokteran, lalu 

menampakkan riwayat segala jenis gangguan kesehatan, 

hingga hati kita ragu untuk melangkah. Khawatir jika tiba-

tiba gangguan kesehatan itu benar-benar datang, dan uang, 

sudah terlanjur disetorkan kepada panitia Qurban.  

 

Jamaah Jumat rohimakumullah 
Di wilayah Kabupaten Pacitan, rata-rata harga satu 

ekor kambing berkisar 2,5 juta hingga 3 juta rupiah. 

Sementara itu, harga satu ekor sapi rata-rata berkisar 21 

jutaan. Jika harga satu sapi ditanggung oleh tujuh orang, 

maka setiap orang akan mengeluarkan uang qurban, 

sejumlah 3 juta rupiah. Jumlah itu belum termasuk dengan 

biaya pengelolaan, yang setiap masjid dan mushola 

berbeda-beda besarannya.  

Uang 3 juta rupiah bukanlah uang yang sedikit. Tiga 

juta adalah uang yang banyak. Bahkan UMK atau Upah 

Minimum Kabupaten untuk Kabupaten Pacitan, jauh di 

bawah itu.  

Tapi, mari kita rinci. Jika dalam satu tahun ada 365 

hari, maka kita hanya perlu menabung sebesar Rp8.219,- 

di tiap harinya. Jika kita istiqomah dengan ini, uang 3 juta 

rupiah, akan terkumpul dalam waktu satu tahun. Harga 

hewan Qurban menjadi nampak mahal, karena 
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terakumulasi dalam waktu satu tahun. Inilah celah yang 

digunakan oleh setan, untuk membuat hati kita ragu, 

hingga kita merasa belum mampu.  

 

Jamaah Jumat rohimakumullah  
Inti dari qurban adalah keikhlasan. Ikhlas di dalam 

menjalankan perintah. Berupaya melawan nafsu kikir. 

Mengubur sifat tamak. Lalu membangkitkan energi 

syukur. Mensyukuri segala rezeki yang telah kita dapati.  

Allah Swt berfirman dalam Surat Al Kautsar ayat 1-2: 

ََّ ََ.الَْكْوثََرََأَعَْطيْنَاَكََاإِن َواْْنَْرََلَِربَِّكََفََصّلِ  
Sesungguhnya, Kami telah memberikan kepadamu nikmat 

yang banyak. Maka, dirikanlah shalat karena Tuhanmu; 

dan berqorbanlah. 

 

Jamaah Jumat rohimakumullah 
Setan tidak berhenti menggoda, meski kita telah 

memutuskan diri, untuk menunaikan qurban di tahun ini. 

Ia terus mencari celah yang ada di dalam hati, agar bisa 

dimasuki. Jika kita sudah berhasil menjadi sohibul qurban 

atau orang yang berqurban, godaan setan muncul dalam 

bentuk keinginan meminta bagian daging kurban, di luar 

ketentuan.  

Setan juga hadir dalam wujud rasa ketidakpercayaan 

kepada panitia Qurban. Ada keinginan yang besar untuk 

mencampuri segala bentuk kebijakan, yang telah 
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diputuskan oleh panitia. Padahal, kita sudah berikrar untuk 

menyerahkan pengelolaan sepenuhnya, kepada mereka.  

Maka, di bulan Dzhulqoidah inilah, waktu yang 

paling tepat untuk menata niat. Menutup segala celah, 

yang bisa dijadikan pintu oleh setan, untuk mengurangi 

kadar keikhlasan qurban kita.  

Allah Swt berfirman dalam Surat Al Hajj ayat 37 

َََيَنَالَََلَْنَ ََِٰكْنََِدمَاُؤَهاََواَلََُْلُوُمهَاَالِّلَ  مِنُْكمََْالتَّقَْوىَََٰيَنَالُهَََُول
“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali 

tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan 

dari kamulah yang dapat mencapainya.” 

 

Jamaah Jumat rohimakumullah 
Setan tetap tidak tinggal diam. Ia akan menggoda 

siapa saja. Tidak hanya menggoda para sohibul qurban. 

Setan pun mulai merasuki hati para panitia qurban.   

Setan akan muncul dalam wujud sistem pengelolaan 

qurban, yang ala kadarnya. Mengabaikan kesalahan di 

tahun sebelumnya. Lalu mengulangi kesalahan itu, di 

tahun ini.  

Setan juga akan muncul dalam bentuk keserakahan 

oknum panitia, untuk memiliki setiap potongan daging 

kurban, yang bukan menjadi haknya.  

Allah Swt berfirman dalam Surat Al Baqarah 168: 
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يَْطاِنََُخُطَواِتََتَتَّبُِعواََواَلَََطيِّبًاََحََلاًلََاْْلَْرِضََِفََِمَّاَكُلُواَالنَّاُسََأَيُّهَاَيَا ۚ  َالّشَ
 ُمبٌِيََعَُدوٌََّلَُكمََْإِنَّهَُ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 

dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya 

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” 

Maka, agar tidak terjadi hal yang demikian, inilah 

saatnya. Bulan Dzulqaidah adalah saat yang paling tepat 

bagi para takmir Masjid atau Mushola, untuk 

merencanakan semuanya.  

Tiga puluh lima hari yang tersisa, bukanlah waktu 

yang lama. Perlu ada perencanaan yang tepat. Evaluasi 

yang cermat. Agar hal-hal yang tidak diinginkan, tidak 

terjadi di kepanitiaan qurban tahun ini.  

 

Jamaah Jumat rohimakumullah 
Qurban menyadarkan kepada kita, bahwa kita adalah 

makhluk sosial. Kita selalu butuh orang lain. Maka, inilah 

saatnya. Yang memiliki rezeki lebih, berbagi dengan 

hewan qurbannya. Yang belum memiliki rezeki yang 

lebih, berbagi dengan tenaganya. Yang belum memiliki 

tenaga, berbagilah dengan doa. Kombinasi ini, akan 

menjadikan Islam semakin berkibar di lingkungan kita.  
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َّاُكْم ِِبَا فِيِْه مَِنَبَاَرَك اهلُل ِِلْ َولَُكْم ِف الُْقْرآِن الْعَِظيِْم، وََ  نَفَعَِِنْ َوإِي
ْكِر اْْلَِكيِْم. أَُقوُل قَْو ِِل َهَذا َوأَْستَغِْفُر اهللَ ِِلْ َولَُكْم   اآْليَاِت َوالِذّ

ِحيُْم.  فَاْستَغِْفُرْوُه اِنَُّه ُهَو الْغَُفوُر الَرّ
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Khutbah Kedua 

 

َّ اهلُل َوْحَدُه الَ اْْلَْمُد ِهلِل ََحًْدا كَثِْْيًا َكَما أَمََر.  َوأَْشهَُد أَْن آل إِلََه إاِل
َشِريَْك لَُه، اْْلُتَعَاِِلْ عَِن اْْلَُشاَركَِة َواْْلَُشاكَلَِة لَِساِئِر الْبََشِر. َوأَْشهَُد 
َ َّبُِيّ اْْلُعْتَََبُ. اللَُّهَمّ ًدا َصََلّ اهلُل عَلَيِْه َوَسلََّم عَبُْدُه َوَرُسْولُُه الن  أََنّ ُُمََمّ
ٍد َوعَََل آلِِه َوأَْصَحابِِه َومَْن تَبِعَُهْم بِإِْحَساٍن  ِدنَا ُُمََمّ َصِلّ َوَسلِّْم عَََل َسيـِّ

ا بَعُْد( يِْن )أَمَّ  إََِل يَْوِم الِدّ
ْسلُِمْوَن.  َّ َوأَنتُْم ُمّ ُقوا اهللَ َحَقّ ُتقَاتِِه َوالَ ََتُْوُتَنّ إاِل فَيَا ِعبَادَ اهلِل اِتَّ
َواعْلَُمْوا أََنّ اهللَ ُسبَْحانَُه َصََلّ عَََل نَِبيِِّه قَِدْْيًا. إَِنّ اهللَ َومََلَِئَكتَُه 

َ الَِّذيَْن آمََ ، يَاأَيُّها َّبِِيّ نُْوا َصلُّْوا عَلَيِْه َوَسلُِّمْوا تَْسلِيًْما. يَُصلُّْوَن عَََل الن
َّيَْت عَََل  ٍد كََما َصل ٍد َوعَََل آِل َسيِِّدنَا ُُمََمّ اَللَُّهَمّ َصِلّ عَََل َسيِِّدنَا ُُمََمّ
ٍد َوعَََل آِل َسيِِّدنَا  إِبَْراِهيَْم َوعَََل آِل إِبَْراِهيَْم، َوبَاِرْك عَََل َسيِِّدنَا ُُمََمّ

ََ ٍد كََما بَاَرْكَت عَََل إِبَْراِهيَْم َوعَََل آِل إِبَْراِهيَْم، ِف الْعَاَْلِْيَ إِنََّك ُُم َمّ
يٌْد ََمِيٌْد. اَللَُّهَمّ اغِْفْر لِلُْمْسلِِمْيَ َواْْلُْسلَِماِت َواْْلُْؤمِنِْيَ  ََحِ

َْ ي ٌع قَِريٌْب َُمِيُْب َواْْلُْؤمِنَاِت اْْلَْحيَاءِ مِنُْهْم َواْْلَْمَواِت، إِنََّك ََسِ
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نُْوِب َواْلَِْطيْئَاِت بَِرَْحَتَِك يَآ  عََواِت َويَا قَاِضَي اْْلَاَجاِت َوغَافَِر الُذّ الَدّ
. ْيَ اَِحِ  أَْرَحَم الَرّ

َ ْسََلمََ أَِعزََّ اللَُّهَمّ َ .اْْلُسلِِمي وََ اْْلِ ََ انُْصْرَ اللَُّهَمّ  إِْخَواننَا
َ .لِْسِطيََفََ ِفَ اْلَُجاِهِديَنَ وََ سلِِمياْْلَُ  أَنِْزِلَ وََ إِْيَاََنُمَْ ثَبِّْتَ اللَُّهَمّ
دَْ وََ ُقلُوبِِهم عَََلَ ِكينَةََالسََّ َ ُصُفوفَُهْم. َوِحّ  وََ ةََالَْكفََرَ أَْهلِِكَ اللَُّهَمّ

ين. أَعَْداءََ أَعَْدائِنَا عَََلَ اْلَُجاِهِديَنَ انُْصْرَ اللَُّهّمََ . اْلُْشِرِكيََ   الِدّ
َ أَْرَحمََ يَآ بَِرَْحَتَِكَ َ َِحِيََالّرَ َُ َوَصََلّ دٍَ النَّبِِيَّ عَََلَ الَِلّ َُُمََمّ

َربَّنَا اغِْفْر لَنَا َوِْلْخَوانِنَا الَِّذيَْن َسبَُقْونَا بِاِْْلْْيَاِن َوالَ ََتْعَْل ِفْ 
َْ,َُقلُْوبِنَا ِغَلًّ لِّلَِّذيَْن آمَنُْوا ِحي ٌم. َربَّنَا َظلَْمنَا أَنُْفَسنَا َربَّنَا إِنََّك َرُؤْوٌف َرّ

نْيَا  َوإِْن لَّْم تَغِْفْر لَنَا َوتَْرََحْنَا لَنَُكْونََنّ ِمَن اْلَْاِسِريَْن. َربَّنَآ أَتِنَا ِف الُدّ
. قِنَا عََذاَب النَّاِر. َواْْلَْمُد ِهلِل َرِبّ الْعَاَْلِْيَ  َحَسنَةً َوِِف اآْلِخَرِة َحَسنَةً َوّ

 
اهلِل إَِنّ اهللَ يَأُْمُر بِالْعَْدِل َواِْْلْحَساِن َوإِيْتَاءِ ِذي الُْقْرََب َويَنََْه ِعبَادَ 

ُرْوَن. فَاذُْكُروا اهللَ  عَِن الْفَْحَشاءِ َواْْلُنَْكِر َوالْبَغْي يَعُِظُكْم لَعَلَُّكْم تََذكَّ
 لَِذْكُر اهلِل أَكََْبَُالْعَِظيَْم يَْذُكْرُكْم َواْشُكُرْوُه عَََل نِعَِمِه يَِزدُْكْم وََ


