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Alloh Ta'ala berkata di dalam Al-Qur'an: 

(   ۚ

) 

"Dan tidaklah mereka diperintah melainkan supaya mereka beribadah kepada 

Alloh dalam keadaan mereka mengikhlaskan ibadah yang lurus hanya kepada-

Nya, mereka menegakan sholat dan menunaikan zakat, demikian itu adalah 

agama yang lurus".  

Pada ayat yang mulia ini terdapat penjelasan bahwa ibadah tidak akan 

diterima di sisi Alloh melainkan dari amalan yang ikhlas yang dilakukan oleh 

orang-orang yang bertaqwa, baik itu amalan berupa sholat, puasa dan zakat 

maupun ibadah-ibadah lainnya dipersyaratkan harus ikhlas dalam melakukannya, 

begitu pula berqurban ya'ni menyembelih hewan qurban dipersyaratkan pula 

adanya keikhlasan dalam melakukannya sehingga Alloh menerimanya, Alloh 

Ta'ala berkata: 

)

  ۚ( 

"Dan bacakanlah kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam dengan benar, 

ketika keduanya berqurban dengan hewan qurban maka diterima qurban salah 

seorang dari keduanya dan tidak diterima dari qurban yang lainnya, maka (yang 

tidak diterima qurbannya) mengatakan (kepada yang diterima qurbannya): 

"Sungguh aku akan membunuhmu", maka dia berkata: "Hanyalah yang diterima 

oleh Alloh adalah dari orang-orang yang bertaqwa". Yaitu mereka orang-orang 

yang mengikhlaskan niat karena Alloh semata dalam berqurban. 

Dan ini adalah sifat dari Ahlu Tauhid yaitu mereka senantiasa menjalankan 

ketaatan karena Alloh semata dan hanya untuk Alloh Subhanahu wa Ta'ala 

semata, ini yang Alloh Ta'ala perintahkan: 

( ) 

"Katakanlah: Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah 

untuk Alloh Robb semesta alam". 
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Pada dalil-dalil yang telah kita sebutkan tersebut sebagai penjelas terhadap 

batil dan salahnya peribadahan kebanyakan manusia di zaman ini, mereka 

berkorban dengan menyembelih hewan qurban bukannya untuk Alloh Ta'ala 

namun untuk orang yang sudah meninggal dunia, setiap orang dari keluarga 

mereka jika sudah meninggal dunia maka pada tanggal 10 atau 11, 12 serta 13 

Dzulhijjah mereka mengadakan sesembelihan dengan niat untuk orang yang 

meninggal tersebut, ini merupakan kesalahan yang terbesar bahkan ini adalah 

kesyirikan yang terbesar, pelaku amalan ini bukannya diberikan pahala namun 

justru diberi hukuman dengan azab dan Alloh tidak mengampuninya karena telah 

berbuat kesyirikan, Alloh Ta'ala berkata: 

(   ۚ

) 

"Sesungguhnya Alloh tidak mengampuni untuk disekutukan dengan-Nya dan Dia 

mengampuni apa-apa yang selain demikian itu, dan barang siapa yang 

menyekutukan Alloh maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar". 

 

 

Sungguh merupakan petaka atas umat ini ketika kita mendapati 

kebanyakan mereka berkorban dengan menyembelih hewan qurban 

diperuntukan kepada orang yang sudah meninggal dunia, setiap rumah tangga 

menyembelih untuk ibu dan bapak atau nenek moyang mereka yang sudah 

meninggal dunia, begitu pula kumpulan masyarakat melakukan penyembelihan 

atas nama masyarakat mereka dengan diperuntukan kepada para tokoh 

masyarakat mereka yang sudah meninggal dunia, ini adalah nyata sebagai 

kesyirikan, dan apa yang mereka peruntukan tidaklah sampai kepada orang-

orang yang mereka peruntukan namun dia tertolak, karena dia adalah amalan 

kesyirikan bahkan amalan tersebut tidak berguna sama sekali, Alloh Ta'ala 

katakan di dalam Al-Qur'an: 
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( ) 

"Dan Kami hadapkan terhadap apa yang telah mereka lakukan dari suatu amalan 

lalu Kami menjadikannya bagaikan debu beterbangan". 

Jika keberadaannya demikian maka hendaknya kita ketika berkorban baik 

itu berupa menyembelih hewan qurban atau ibadah yang lainnya maka 

hendaknya kita lakukan karena Alloh, Nabiulloh Ibrohim ketika menyembelih 

hewan qurban maka beliau melakukan amalan tersebut karena Alloh dan untuk 

Alloh, bukan untuk bapaknya dan bukan pula untuk nenek moyangnya yang 

sudah meninggal dunia, dan Nabi kita Muhammad Shollallohu 'Alaihi wa Sallam 

juga pernah melakukan ibadah yang mulia ini karena Alloh dan untuk Alloh Ta'ala, 

demikianlah yang diperintahkan oleh Alloh Ta'ala sebagaimana telah Dia perjelas 

di dalam surat Al-Kautsar: 

( ) 

"Dan sholatlah kamu untuk Robbmu dan berqurbanlah (pula untuk-Nya)". 
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Alloh Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menyelisihi 

orang-orang musyrik, karena kebiasaan mereka adalah beribadah untuk selain 

Alloh, kita diperintah untuk tidak seperti mereka dan kita diperintah untuk 

mempasrahkan segala ketaatan hanya kepada Alloh: 

( ) 

"Dengan kembali kepada-Nya dan bertaqwa kepada-Nya, tegakanlah sholat dan 

janganlah kalian termasuk dari orang-orang yang musyrik". 

 

Orang yang menyembelih untuk selain Alloh Ta'ala maka sungguh dia telah 

menyerupai orang-orang musyrik dan bersamaan dengan itu dia juga terla'nat, 

Al-Imam Al-Bukhoriy meriwayatkan di dalam "Al-Adabul Mufrod" dan Al-Imam 

Muslim juga meriwayatkan di dalam "Ash-Shohih" dari hadits Amiril Mu'minin Ali 

bin Abi Tholib Rodhiyallohu 'Anhu bahwa Nabi kita Muhammad Shollallohu 'Alaihi 

wa Sallam berkata: 

« » 

"La'nat Alloh atas orang yang menyembelih untuk selain Alloh". 

Dengan itu maka hendaknya kita waspada dan lebih berhati-hati jangan 

sampai lantaran kita melakukan suatu amalan yang kita menyangka akan 

memasukan kita ke dalam Jannah namun justru menyebabkan kita mendapat 

la'nat hingga berujung kepada keterjerumusan ke dalam neraka, semoga Alloh 

Ta'ala menyelamatkan kita dari azab neraka. 
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