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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

…رأَْكبَ هللاُ / هللاُ أَْكبَر/ أَْكبَرهللاُ …أَْكبَرهللاُ / هللاُ أَْكبَر/ أَْكبَرهللاُ …أَْكبَرهللاُ / هللاُ أَْكبَر/ أَْكبَرهللاُ 

 َوْعَدهُ َونََصَر َعْبَدهُ قَ َرةً َوأَِصْيالً، ََلإِلهَ إَِلَّ هللاُ َوْحَدهُ، َصدَ اهلَلُ أَْكبَْر َكبِْيًرا َواْلَحْمُد هللِ َكثِْيًرا َوُسْبَحاَن هللاِ بُكْ 
أَْكبَُر، اهلَلُ أَْكبَُر َوهللِ اْلَحْمدَوأََعزَّ ُجْنَدهُ َوَهَزَم اْْلَْحَزاَب َوْحَدهُ، َلَإِلهَ إَِلَّ هللاُ َوهللاُ 

ِ نَْحَمُدهُ َونَْستَِعْينُهُ َونَْستَْغِفُرهْ وَ  اِت أَْعَماِلنَا، َمْن يَْهِدِه هللاُ فاَلَ َوِمْن َسي ِئَ نَعُوذُ بِاهللِ ِمْن ُشُرْوِر أَْنفُِسنَاإِنَّ اْلَحْمَد ّلِِلَّ
ًدا َعْبُدهُ َورَ أَْشَهُد أَْن َلَ إِلَهَ إِ . لَهُ َوَمْن يُْضِلْل فاَلَ َهاِدَي لَهُ ، ُمِضلَّ  .ُسْولُهُ َلَّ هللا َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

ٍد َوَعلَى آِلِه َوصَ  ا بَْعُد؛. ةِ يَامَ ْحبِِه َوَمِن اْهتََد  بُِهَداهُ إِلَى يَْوِم اْلِِ اَللَُّهمَّ َصل ِ َوَسل ِْم َوبَاِرْك َعلَى ُمَحمَّ أَمَّ

ْحمِن بِْسـِم  ِحـْيمِ هللِا الرَّ د  اَْشَهُد …الرَّ  …هللاا َرُسْو ُُ اَْن الَاِلهَ إِالَ هللاَ َوأَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ

دْ ...َواْلَمَحبَّةُ ِشعَاُرنَا…َواإْلْصالَُح َسبِْيلُنَا…َواإِْلْخالَُص َمْبَدئُْونَا…هللاُ َغايَتُنَا …قِ نُعَاِهُدهللاَ َعلَى الِص 
ِِْينِ …َواإِلْخالَِص  بِاالتََّوكُِّل َعلَْيهِ …فِي اْلعََمِل بَْيَن ِعبَاِدهِ …َوَطلَِب ِرَضى هللا…َواْليَ

ِحـْيم ةَ إَِلَّ بِا هللاِ الْ  …بِْسـِم هللاِ الرَّ ْحمِن الرَّ هللاُ أَْكبَر…عَِليِ  اْلعَِظْيمِ بِْسـِم هللاِ َوَلَ َحْوَل َوَلَ قُوَّ



Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu Akbar Walillahilhamd…

Di suasana pagi yang syahdu, ditengah lantunan takbir tahlil dan tahmid yang membahana. Diiringi dengan
tasbih para makhlukNya, burung-burung, pepohonan, serta seluruh yang ada di langit dan bumi. Semua
bersatu bergema di angkasa… merajut cita… membasuh jiwa...

Perasaan itu tertumpah dalam linangan air mata bahagia. Maka, hanya kata syukur dan pujian yang pantas
kita ucapkan, sebagai wujud kebahagiaan atas segala nikmat yang tak terhingga, dari Zat Yang Maha
Memberi, Allah Azza Wa Jalla…

Jama’ah ‘Ied Rahimakumullah…

Idul Adha, tidak bisa lepas dari dua Ibadah penting bagi Ummat Islam, yakni Haji dan Qurban. Namun
Qodarullah, ibadah tersebut saat ini harus dilaksanakan dalam suasana pandemi Covid-19 yg belum mereda.

Tahun ini, akibat pandemi Covid-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, Calon Jamaah Haji
Indonesia tidak bias diberangkatkan ke Tanah Suci, hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan jiwa
jamaah dari virus pandemi. Bagi calon jamaah haji, keputusan tersebut tentu sangat berat untuk diterima.

Setelah sekian lama menunggu antrean kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi biaya
perjalanan haji, akhirnya harus mengalami penundaan. Namun, Insyaallah… Keikhlasan, Kesabaran dan
Pengorbanan kita akan berbuah hikmah, nikmat serta kemuliaan di mata Allah.
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Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu Akbar… Laa Illaha Illallahu Allahu Akbar…

Allahu Akbar Walillahilhamd ...

Jama’ah yang berbahagia, kondisi ini tak boleh menyurutkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam
yang beriman. Kita harus yakin bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang
diberikan olehNya. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 155 :

نَ  ٍِْص م ِ َن ٱْلَخْوِف َوٱْلُجوعِ َونَ ِت ۗ َوبَش ِ َولَنَْبلَُونَُّكم بَِشْىٍء م ِ ِل َوٱْْلَنفُِس َوٱلثََّمَرَٰ بِِرينَ ِر ٱلصََّٰ ٱْْلَْمَوَٰ

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan
harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”

Dalam kondisi sulit dan kritis, Keshabaran dan Kesiapan Berkorban kita akan teruji. Disaat-saat inilah
sesungguhnya pisau keimanan hamba diasah dengan sapaan kelembutan Ilahi, hingga tajam dan kemilaunya
sanggup membelah semua kesulitan.

Jiwa-jiwa beriman semakin sadar akan nilai-nilai kehambaan, yang menghantarkankannya pada penyerahan
diri secara total kepada Allah, sang pemilik tunggal jagad raya.
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Ujian ditengah momentum Idul Adha kali ini, membawa ingatan kita pada kisah kesabaran dan
pengorbanan seorang hamba kekasih Allah, yang tertulis indah dalam tinta sejarah peradaban manusia.
Kisah bapak para nabi dan rasul, Nabiyullah Ibrahim ‘alaihi salam serta putranya Ismail ‘alahis salam.

Puncak ujian pengorbanan Ibrahim adalah ketika datangnya perintah Allah dalam mimpi. Di mana mimpi
seorang nabi adalah ‘haq’, wahyu dari Allah. Yaitu perintah untuk menyembelih putra kesayangannya,
Ismail ‘alaihi salam. Dalam Al-Qur’an surah As-Shafat ayat 103, dikisahkan :

بُنَىَّ إِن ِٓى أََر َٰ فِ  ا بَلََغ َمعَهُ ٱلسَّْعَى قَاَل يََٰ ٓأَبَِت  َٰ ۚ قَالَ ى ٱْلَمنَاِم أَن ِٓى أَْذبَُحَك فَٱنُظْر َماَذا تَرَ فَلَمَّ  يََٰ

بِ  ُ ِمَن ٱلصََّٰ ِرينَ ٱْفعَْل َما تُْؤَمُر ۖ َستَِجُدنِٓى إِن َشآَء ٱّلِلَّ
“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’.”

Ya Allah, betapa berat ujian yang harus dihadapi. Anak yang lama dinanti, bertahun-tahun dipinta dalam
doa, hingga di usia senja Allah pun mengabulkannya. Namun, setelah lahir dan tumbuh dewasa, Allah
perintahkan untuk disembelih. Subhanallah! Berat memang, tapi tetap dilaksanakan olehnya dan putranya.

KHUTBAH PERTAMA (4/8)



Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu Akbar Walillahilhamd……

Saat itu, bisikan jiwa dan godaan setan runtuh berhadapan dengan kekokohan iman, rasa cinta dan
penyerahan diri secara total pada Sang Pencipta. Hingga Allah dengan mu’jizatNya mengganti putra
tercinta yang telah ikhlas disembelih dengan seekor domba. Dan peristiwa ini Allah abadikan dalam
perintah ibadah penyembelihan hewan qurban dalam momen Idul Adha disetiap tahunnya hingga kini.

Sungguh, kisah perjalanan hidup Nabiyullah Ibrahim ‘alaihis salam telah mengajarkan kita makna
pengorbanan yang sebenarnya. Pengorbanan dalam melawan tirani, hawa nafsu, ajakan setan dan bisikan
dalam diri, demi meraih keridhaan Allah semata, hingga berakhir manis dan surga menjadi balasannya.

Kaum Muslimin A’azzakumullah…

Kisah kenabian itu telah menginspirasi peradaban dunia, bahwa tiada kemenangan tanpa perjuangan dan
tiada perjuangan tanpa pengorbanan.

Cahaya iman takkan memantul jelas tanpa cermin indah perjuangan dan pengorbanan…
Bukankah Ibrahim menyempurnakan tawakkalnya saat lidah api tirani tengah menjilat- jilat tubuhnya ?
Bukankah Ibrahim tak putus keshabarannya bermunajat memohon keturunan walau hingga usia senja ?
Bukankah Ibrahim persembahkan ketaatan & pengorbanannya saat pedang terhunus di leher putranya ?
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Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu Akbar Walillahilhamd…

Tapak-tapak tegar manusia-manusia langit, para nabi dan para shalihin terpahat indah di jalan perjuangan.
Menjadi rambu para pejuang bahwa pengorbanan itu sejatinya adalah taqarrub, membuat kita semakin
dekat pada Yang Maha Lembut, Allahul Latiful Ghafur…

Ormas Persatuan Ummat Islam (PUI) yang kini menjadi sarana perjuangan dakwah amaliyah kita, menjadi
saksi atas perjuangan dan pengorbanan hamba-hamba Allah yang sholeh, KH. Abdul Halim, KH Ahmad
Sanusi dan Mr. Syamsudin, Allahu Yarham. Mereka salah satu putra terbaik yang dimiliki bangsa ini,
pejuang nasional sekaligus inisiator Kemerdekaan Bangsa serta peletak dasar perjuangan Persatuan Ummat
Islam di Indonesia…

Dari organisasi ini, perjuangan mempersatukan ummat dan melawan tirani penjajah bermula…
Cerminan kokohnya keimanan hamba, Allahu Ghoyatuna…
Penyerahan diri secara total kepada Allah Sang Penguasa, Al Ikhlasu Mabdauna…
Rasa cinta pada Rabb-Nya juga kepada sesama, Al Mahabbatu Syi’aruna…
Serta gigihnya perjuangan dan pengorbanan, Al Ishlahu Sabiluna…

Semua bersatu padu dalam gerak langkah dakwah amaliyah yang terpelihara dan diwariskannya hingga
sampai kepada kita, lebih dari seabad lamanya, Dakwah Amaliyah Al-Islahut Tsamaniyah…
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Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu Akbar Walillahilhamd……

Pelajaran penting dari kisah Nabi Ibrahim AS, Rasulullah SAW serta para pejuang pengemban risalahNya
adalah bahwa perjuangan Menegakkan Aqidah atau kita menyebutnya Ishlah Aqidah, selalu punya ciri
utama dalam sejarah manusia yaitu tidak akan pernah berhenti untuk tumbuh dan terus merekah…

Pertumbuhan itu ditandai oleh fakta bahwa pemeluk aqidah itu terus bertambah walaupun pembawa
risalahnya sudah meninggalkan dunia… Dari kisah Ibrahim ‘Alaihi salam kita belajar bahwa rahasia di
balik pertumbuhan itu adalah pengorbanan…

Sebesar apa pengorbanan demi aqidah, sebesar itu pula peluangnya untuk terus hidup dan bertumbuh…
Hidup yang diwakafkan untuk sebuah cita-cita besar akan membuat cita-cita besar itu hidup dalam
kenyataan…

Jika kaidah itu kita bawa dalam kehidupan, apalagi dimasa krisis pandemi ini, maka kita akan menyaksikan
lahirnya sebuah tradisi baru yakni semangat Berkorban dan Memberi. Karena cerita krisis saat ini belum
berakhir, bahkan sangat mungkin terus memenuhi hari-hari kita ke depan. Semoga Allah memberikan jalan.

ةَ إَِلَّ بِا  هللاِ َوَلَ َحْوَل َوَلَ قُوَّ
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Kaum Muslimin A’azzakumullah…

Pandemi ini telah memicu krisis sosial, lalu krisis politik hingga krisis eknomi.
Sistemik, multidimensi dan terus berlarut. Krisis ini akan menguji daya tahan dan persatuan kita sebagai
ummat, individu, keluarga, jama’ah dan terutama sebagai bangsa dan negara.

Apalagi krisis ini datang di saat secara umum Indonesia tengah menghadapi tantangan globalisasi dan era
disrupsi yang tidak linear serta penuh ketidakpastian. Potensi kekayaan Indonesia dan tantangan bonus
demografi akan menjadikan Indonesia sebagai episentrum persaingan ekonomi dan politik dunia.

Hingga akhirnya, mau tidak mau kita dituntut untuk tetap bertahan, beradaptasi, terus berkreasi serta akrab
dengan dunia globalisasi serta teknologi 4.0, mencari jalan keluar hingga kelak menjadi pemenang. Inilah
saat yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Intisab yang selama ini menjadi doktrin bagi kita.

Al-Ishlah Ats - Tsamaniyah yang telah dicetuskan oleh para pendahulu kita, Insyaallah akan menjadi solusi
yang efektif atas segala ujian ini. Mulai dari Ishlahul ‘Aqidah, Ishlahul Ibadah, Ishlahut Tarbiyah, Ishlahul
‘Ailah, Ishlahul Mujtama’, Ishlahul ‘Adah, Ishlahul Iqtishod, hingga Ishlahul Ummah.

Selain itu, saat ini kita juga membutuhkan sikap jiwa yang benar dan kokoh dalam menghadapi krisis.
Keikhlasan, kejujuran hati dan lisan, kesungguhan, keseriusan, keterbukaan, kesabaran, keuletan serta
keberanian adalah protokol jiwa yang harus kita miliki ditengah krisis.
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Jama’ah ‘Ied Rahimakumullah…

Kita berharap dengan semangat berkorban dan memberi karena Allah serta menerapkan protokol jiwa
tersebut, kita dapat bangkit bersama, saling bahu membahu, optimis menghadapi dan melewati krisis ini.
Kita gairahkan dan hangatkan kembali nilai keimanan serta ketakwaan kita pada sang Pencipta.

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرًجا َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيثُ َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ ۚۚ ِ فَُهَو َحْسبُهُ ََۚل يَْحتَِسُب ۚ َوَمْن يَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan
memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada
Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.” (QS. Ath Thalaq : 2-3)

Akhirnya, semoga keikhlasan pengorbanan harta, melalui hewan terbaik yang akan kita kurbankan beberapa
saat lagi, Insyaallah akan membawa kita untuk semakin dekat dengan Allah subhanahu wata'ala. Dan
semoga qurban tersebut akan menjadi kendaraan kita menuju syurgaNya, berkumpul bersama orang-orang
shalih disana… Aamiin Yaa Rabbal’Alamiin…

 ِمنَّا بََّل هللاُ ْم بَِمافِْيِه ِمْن آيَِة َوِذْكِر اْلَحِكْيِم َوتََِ هللا ِلي َولَُكْم فِى اْلُِْرآِن اْلعَِظْيِم، َونَفَعَنِي َوإِيَّاكُ بَاَرَك 
ِحْيمفُْوُر َو الغَ ِلي َهذَا فَأْستَْغِفُر هللاَ العَِظْيَم إِنَّهُ هُ َوِمْنُكْم تِالََوتَهُ َوإِنَّهُ ُهَو السَِّمْيُع العَِلْيُم، َوأَقُْوُل قَوْ  الرَّ
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أَْكبَرهللاُ /أَْكبَرهللاُ /أَْكبَرهللاُ  / أَْكبَرهللاُ /أَْكبَرهللاُ /أَْكبَرهللاُ  / أَْكبَرهللاُ /أَْكبَرهللاُ /أَْكبَرهللاُ 

ِ َكثِْيراً َوُسْبَحاَن هللاِ   بُْكَرةً َوأَِصْيالً اهلَلُ أَْكبَُر َكبِْيراً َواْلَحْمُد ّلِِلَّ
داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُهُ أَْشَهُد أَْن َلَ إِلَهَ إَِلَّ هللاُ َوْحَدهُ َلَ َشِرْيَك لَهُ َوأَْشَهُد أَ  نَّ ُمَحمَّ

ٌد َوَعلَى آِلهِ  ْينِ يَْوِم اَوأَْصَحابِِه َوَمْن تَبِعَُهْم بِإِْحَساٍن إِلَىاَللَُّهمَّ َصل ِ َوَسل ِْم َعلَى َسي ِِدنَا ُمَحمَّ لد ِ

ا بَْعدُ  ُْوا هللاَ فِْيَما أََمرَ ... فَيَا ِعبَاَد هللاِ . أَمَّ َِّ : ِه قَِدْيًما ُمْوا أَنَّ هللاَ تَعَالَى َصلَّى َعلَى نَبِي ِ َواْعلَ . اِت
ِ، يَا أَيَُّها ا ْسِلْيًماتَ لَِّذْيَن آَمنُْوا َصلُّْوا َعلَْيِه َوَسل ُِمْوا إِنَّ هللاَ َوَمآلئَِكتَهُ يَُصلُّْوَن َعلَى النَّبِي 

ٍد َوَعلَى آِل سَ  ٍد َكَما َصلَّْيَت َعلَى َسي ِ اَللَُّهمَّ َصل ِ َوَسل ِْم َعلَى َسي ِِدنَا ُمَحمَّ ِهْيَم ِدنَا إِْبَراي ِِدنَا ُمَحمَّ
ٍد َكَما بَاَركْ َوبَاِرْك َعلَى َسي ِِدنَا ُمَحمَّ . َوَعلَى آِل َسي ِِدنَا إِْبَراِهْيمَ  َت َعلَى ٍد َوَعلَى آِل َسي ِِدنَا ُمَحمَّ

.عَالَِمْيَن إِنََّك َحِمْيٌد َمِجْيدٌ َسي ِِدنَا إِْبَراِهْيَم َوَعلَى آِل َسي ِِدنَا إِْبَراِهْيَم فِْي الْ 
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.اْلُمْسِلَماِت اَْلَْحيَاِء ِمْنُهْم َواْْلَْمَواتِ الل ُهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمنِْيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْسِلِمْيَن وَ 

لنا ْصِلحْ ِلْح لنا ُدْنيَانا الَّتِي فِيَها َمعَاُشنَا َوأَ اللَُّهمَّ أَْصِلْح لَنا ِدْينَنَا الَِّذي ُهَو ِعْصَمةُ أَْمِرنا َوأَصْ 
ُكل ِ َخْيٍر َواْجعَِل اْلَمْوَت َراَحةً لنا ِمنْ آِخَرتَنَا الَّتِي فِيَها َمعَاُدنا َواْجعَِل اْلَحيَاةَ ِزيَاَدةً لنا فِي
.ُكل ِ َشر ٍ 

ْرَك والمشركين َودَ  يِن َواْجعَْل َدائَِرةَ الل همَّ أَِعزَّ اإلْسالََم َوالمسلمين َوأَِذلَّ الش ِ ْر أْعَداَء الد ِ م ِ
.السَّْوِء َعلَْيِهْم يا ربَّ العالمين

ِ َوالثَّبَاَت، يَا أَْرَحَم الرَّ  ْبَر َعلى الَحق  .اِحِمْينَ اللهمَّ اْرُزْقنَا الصَّ

َك وَصل ِ اللهمَّ َعلَى َعْبدِ . نَا َعَذاَب النَّارِ َربَّنَا آتِنَا فِْي الدُّْنيَا َحَسنَةً َوفِْي اآلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِ 
ٍد َوَعلَى آِلِه وَصْحبِِه َوَسل ِْم وَ  ِ اْلعَالَِمْيَن َوَرُسْوِلَك َسي ِِدنَا ُمَحم  . اْلَحْمُد هللِ َرب 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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