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PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, 
wasshalatu wassalam ‘ala sayyidinaa Muhammadin.

Segala puja-puji bagi Allah Subhanahu wata'ala atas nikmat 
Iman dan Islam yaitu nikmat yang paling besar, selain itu nikmat 
kesehatan, Alhamdulillah hingga saat ini kita masih bisa dapat  
melaksanakan ibadah Jumat di Masjid yang kita cintai ini. 

Pembaca yang budiman, khutbah Jum'at mengambil tema 
“Bahaya berlebih-lebihan dalam beragama”. Dalam khutbah 
diantaranya disebutkan bahwa ukuran baik atau buruknya 
seseorang tidak diukur oleh berlebih-lebihannya seseorang 
dalam menjalankan ibadah, melainkan secara wajar, proporsional 
menjalankan keseimbangan di dalam hidupnya. Khutbah hari 
ini disampaikan KH. Abu Hurairah Abd. Salam, Lc, MA, Wakil 
Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatann Badan Pengelola 
Masjid Istiqlal.

Mengiringi tema khutbah, kolom hikmah mengangkat 
keistiqamahan dan perjuangan seorang sahabat Nabi yang 
termasuk dalam Assabiquunal Awwalun, beliau adalah Bilal 
bin Rabah radhiallahu anhu bagian mana yang kiranya dapat 
pembaca petik hikmahnya dalam kisah singkat tentangnya?. 

Dalam Goresan Imam Besar, kita akan diajak menyelami 
lebih dalam tentang arti tahmid, hamdalah. Tahmid dalam tajuk 
"Makna Eksotoris Tahmid (Bag.1)" dimana ungkapan tahmid 
sudah populer sebagai bahasa Indonesia sebagaimana kata syukur,  
Jika dikatakan al-hamdu lillah, terjadi pengayaan makna (istigna 
al-ma’na), yaitu pada hakikatnya keseluruhan pujian hanya tertuju 
kepada Allah subhanahu wata'ala karena seluruh kebaikan, baik 
langsung maupun tidak langsung, berasal dari Allah.

Kajian Pilihan  Dialog  Zhuhur  edisi ini   disampaikan  oleh  Dr. 
KH. M.Yusuf Shidiq, M.A yang mengingatkah kita kembali betapa 
pentingnya makna kesucian dalam menjalankan rangkaian ibadah 
kita sehari-hari, semoga menuai manfaat, selamat membaca. (UIA)
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KHUTBAH JUM’AT

Oleh : KH. Abu Hurairah Abdul Salam, Lc, MA
(Wakabid Peribadatan Badan Pengelola Masjid Istiqlal)

(Intisari Khutbah Jum’at, 14 Rabi'ul Akhir 1443 H / 19 Nopember 2021 M)

Bahaya Berlebih-Lebihan 
Dalam Beragama

Khutbah Pertama 

ًدا يَُواِِف  ... َامحلُدهلِل َرِب  الَْحْمُدهلِل، ُُثَّ ْاحلَْمُدهللِ  الَْعالَمْْيَ ََحْ
َّنَ  َك  َلَ اِنَعَمُه َويََُكِِفُ َمزِيَْدُه ََيَرب الَْحْمُدمََكَ يَنَْبِغي ِلَجََلِل َوْْجِ

ْبَحانََك ََل ُُنِِْص ثَنَاًء عَلَْيَك َأنَْت مََكَ  َوَعِظْْيَ ُسلَْطاِنَك. س ُ
َلَّ هللُا َوْحَدُه ََل ََشِيَْك  َأثْنَيَْت عَََل نَْفِسَك. َأْشهَدُ 

ِ
ََلَ ا

ِ
َأْن ََل ا

دًا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ َوَصِفيُُّه َوَخِلْيُُلُ َخْْيُ نَِبيٍّ  ََلُ َوَأْشهَُد َأنَّ ُمَحمَّ
ا َونَِذْيًرا.  ِه بَِشْْيً ، َأْرَسَُلُ هللُا ِاََل الَْعالَِم ُكيِ  َأْرَسَُلُ

ْ َوبَ  َّهُمَّ َصليِ َوَسّليِ ، َوعَََل أ ِل َألل دٍّ ِدَا ُمَحمَّ ييِ ْْ عَََل س َ ِر
ََل يَْوِم 

ِ
، َصََلًة َوَسََلًما َدائَِمْْيِ ُمتَََلِزَمْْيِ ا دٍّ ِدَا ُمَحمَّ ييِ س َ

َا الُْمْسِلُمْوَن َونَْفِِسَ الُْمْذِنَبِة ِبَتْقَوى هللِا  ْيِن. َوُأْوِصْيُُكْ َأُّيُّ ِ الي
يَن َحْيُث قَاَل هللُا تََعاََل  تََعاََل. ِ َا اََّّ َتاِبِه الَْعزِْيِز  ََي َأُّيُّ ِِ  ِِ  

َلَّ َوَأنُُْتْ ُمْسِلُموَن.
ِ
َ َحقَّ تَُقاِتِه َوََل تَُموتُنَّ ا َُّقوا اَّللَّ  أ َمنُوا ات

َُُّكْ  ِِ َما َأَمَرُُكْ ِبِه َواْعلَُمْوا َأن َا الُْمْسِلُمْوَن َوَأِطْيُعْوُه  َُّقْوُه َأُّيُّ فَات
ا بَْعدُ أَ  ُمََلُقْوُه.  .مَّ
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Kaum muslimin jama’ah shalat Jum’at hafidzakumullah.
Kita kembali besyukur kepada Allah subhanahu wata'ala 

kita masih diberikan kesempatan oleh Allah disela-sela 
aktifitas dunia kita diberikan taufiq untuk bisa melaksanakan 
ibadah shalat Jumat di Masjid Istiqlal masjid kebanggan 
bangsa indonesia. Kita bermohon kepada Allah semoga Allah 
menerima shalat dan rangkaian ibadah lainnya yang kita 
tunaikan sebagai ibadah yang kita ikhlaskan hanya kepadanya. 

Al-Qur’an dan Al-Hadits memakai kata “     ” (alghuluw) 
untuk menggambarkan sikap melampaui batas dalam 
beragama. Berlebih-lebihan atau melampaui batas, merupakan 
hal yang dilarang dalam ajaran syariat Islam, terlebih lagi jika 
berlebih-lebihan yang dilakukan terkait dengan hal beragama.

Bahkan berlebih-lebihan dalam menjalankan agama itu 
bisa berbahaya, banyak dalil dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits 
yang menunjukkan bahayanya sikap berlebih-lebihan dalam 
beragama. Syariat yang Allah turunkan kepada ummat Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam itu mudah dan tidak 
sulit. Allah telah mengangkat hal-hal yang memberatkan, 
sehingga Allah tidak memaksa seorang hamba kecuali sesuai 
kemampuannya :

Ayat ini menekankan bahwa syariat yang Allah subhanahu 
wata'ala turunkan kepada ummat Nabi Muhammad shallallahu 

.  يُرِيُْد هللُا ِبُُكُ الْيُْْسَ َوََل يُرِيُْد ِبُُكُ الُْعْْسَ
 

 ْالُغلُوْ 

م لله د  م  ح  ال   لله ر  ...  لله د  م  ل  ا   ، ث  ال  ّبه ا محلد  اِفه ًدا ي و  ح    ل مي   ع 
ي  نهع   ه  و  ِفه  م  م  م ر  ه  ي  د  زهي  َك  ه و   له ل  ج  ي له غه ب  ن   ي  َك   د  م  ح  ل  َك  ل  نا  ب  ك  ج 
ُ   ل   ك  ان  ح  ب  س   . ك  انه ط  ل  س   ي   ظه ع  و    َك    ت  ن  أ   ك  ي  ل  اًء ع  ن   َ  صه  
 ل   ن  أ   د  ه ش  أ  . ك  سه ف   ن  ل  ع   ت  ي  ن  َ  أ  

 
  ل    ا

 
ه ل   ه  د  ح  و    لل  لم ا  َ  ك  ي   

ّي  ن  ي   خ   ل   ي  له خ  و   ه  ي  فه ص  و   ل   و  س  ر  و   ه  د  ب  دًا ع  مم ح  م   نم أ   د  ه ش  أ  و   ل     به
ل   ر  أ   ّه  مه ال  ع   ال  ل  لل  اه  ل   س  ر  ، أ  س  ً شه هه    ك   ا.ْرً ي  ذه ن  ا و  ي 
م أ   ن   س   ل  ع   ك  ره ب  و   ّله  س  و   ّله ص   مم ه لل ده ، و  مم ح  م   ّيه   أ له ل  ع  دي

ن  س    ده ، ص  مم ح  م   ّيه ه م  ائه ًما د  ل  س  ًة و  ل  دي ه م  زه ل  ت  م   ي    ي 
 
 مه و   ي  ل  ا

 ى لله و  ق  ت  به  ةه ب  نه ذ  م  ال   سه  ف  ن  و   ن  و  م  له س  م  ا ال  ّي   أ   ك   ي  صه و  أ  و  . نه ي  اّله 
ِه ال  ع  ت   لل   ال  ق   ث  ي  ح   .ال  ع  ت   ِه   ين  زه ي  زه ع  ال   هه ابه ت    ه : ي  أ ّي  ا اَّلم

. ون  لهم  س  أ ن ُت   م  لم و 
 
وت نم ا ل  ت م  قم ت ق اتههه و  مق وا اَّللم  ح  ن وا ات  أ م 

م ف   م ا أ  و  م  ل  اع  و   هه به  ك   ر  م  أ   ا م  ِه  ه  و  ع  ي  طه أ  و   ن  و  م  له س  م  ا ال  ّي   أ   ه  و  ق  ات  ك   ن
 .د  ع  ا ب  مم أ   .ه  و  ق  ل  م  
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‘alaihi wasallam tujuannya tidak untuk menyulitkan kita 
tapi justru sebaliknya, Allah subhanahu wata'ala menjadikan 
ketetapannya agar sesuai dengan kemampuan setiap orang.

Allah tidak akan menjadikan dalam agama suatu yang 
memberatkan dan menyusahkan.

Kalau kita kaji ayat-ayat Al-Qur’an, salah satu teguran yang 
paling keras yang Allah turunkan pada ummat terdahulu yaitu 
para ahli kitab, baik itu mereka yang beragama yahudi ataupun 
nasrani, salah satunya adalah teguran untuk tidak berlebih-
lebihan dalam masalah agama :

Wahai mereka yang mendapatkan kitab yaitu yahudi dan 
nasrani jangan berlebih-lebihan dalam urusan agama kalian.

Kaum muslimin jama’ah shalat Jum’at hafidzakumullah. 
Mungkin diantara kita ada yang bingung atau sebagian 

di antara kita bertanya-tanya, bukankah kita diperintahkan 
untuk berpegang teguh kepada ajaran agama kita?, bukankah 
kita disuruh untuk membela habis-habisan agama kita?. Tapi 
mengapa pada saat yang bersamaan justru kita tidak boleh 
berlebih-lebihan dalam beragama. Pertanyaanya kemudian apa 
sesungguhnya yang dimaksud dengan berlebih-lebihan dalam 
agama itu?.

Secara bahasa “        ” (alghuluw): berarti melampaui batas 
atau hal-hal yang berlebihan. Dalam kitab tafsir: “Attahrir wat 
tanwir” atau yang lebih dikenal dengan “tafsir Ibnu Asyuur” 
dijelaskan bahwa :

ْن َحَرجٍ. ْيني مي ي ْ ِفي اّلد  َوَما َجَعَل عَلَْيُكم
 

َله الَْحقه  يَ 
ِ
ِ ا  َأْهَل اْلِكتَاِب ََل تَْغلُوا ِِف ِديِنُُكْ َوََل تَُقولُوا عَََل اَّلله

ِّ ْالَمأْلْوفِّ   الُْغلُْو ُهَو ََتَاُوُز الَْحد 

 ْالُغلُوْ 
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“     ” (alghuluw) itu adalah  melampaui  batas  dari  yang 
sudah ditetapkan. Sedangkan melampaui batas dalam agama 
itu maksudnya adalah :

Sedang alghuluw dalam agama yaitu praktek keagamaan 
yang melampaui batas-batas yang sudah ditentukan oleh agama 
itu sendiri. Contoh sederhananya begini, Allah tidak wajibkan, 
tapi kita mewajib-wajibkan seolah-olah itu perintah Allah, 
padahal Allah subhanahu wata'ala itu:

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai qadar 
kemampuannya.

Kaum muslimin jama’ah shalat Jum’at hafidzakumullah. 
Kalau orang tidak mampu terus dipaksa, maka itu justru 

melanggar kaidah agama kita, Contoh sederhananya adalah: 
sebenarnya Allah tidak mengharamkan tetapi kita dengan rasa 
sombong, takabbur dengan perasaan bahwa itu katakanlah 
biar derajat kita tinggi di mata Allah, lalu apa yang Allah tidak 
haramkan pun kita malah mengharam-haramkannya seolah-
olah itu perintah Allah padahal tidak. 

Jadi kriteria dari “     ” (alghuluw) itu ada dua, pertama: 
“mewajib-wajibkan apa yang tidak wajib” dan kedua: 
“mengharam-haramkan apa yang tidak haram”. Hal inilah 
sesungguhnya yang terjadi pada Bani Israil sampai kemudian 
Nabi kita Muhammaad shallallahu ‘alaihi wasallam dalam 
sabdanya mengatakan :

ْينُ  ْ َد ََلُ الدي ي َحدَّ ي ْيني َأْن يُْظهيَر الُْمَتَديديُن َما يَُفْوُت الَْحدَّ اَّلَّ ي  َوالُْغلُْو ِفي الد

 ُ ُف الللٰ لِّ اااَلا يُكا َلو ا ُسًعها ا اِّ اًسا    ف

 ْالُغلُوْ 

 ْالُغلُوْ 

ُعْونَ  ُعْوَن،َهََلَ الُْمَتنَط ِّ ُعْونَ ، َهََلَ الُْمَتنَط ِّ  الَهَا ثَََلثً قَ  ،َهََلَ الُْمَتنَط ِّ
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Celaka orang yang berlebih-lebihan, Celaka orang yang 
berlebih-lebihan, Celaka orang yang berlebih-lebihan, beliau 
mengulangi sampai tiga kali. 

Dalam hadits ini orang yang melampaui batas dalam 
beragama disebut juga dengan istilah “Al-Muthonattiun”, 
maksudnya: Allah subhanahu wata'ala tidak sebegitunya 
meminta untuk beribadah tapi dia paksakan dirinya, bahkan 
dia wajibkan untuk dirinya, maka Rasulullah shallallahu ‘alai-
hi wasallam mengatakan dan menegaskan: celaka orang yang 
berlebih-lebihan, celaka orang yang berlebih-lebihan, celaka 
orang yang berlebih-lebihan, beliau ulang sampai tiga kali 
untuk menunjukkan betapa dilarangnya sikap berlebih-lebihan 
dalam beragama tersebut.

Jadi kita harus “tawazun” seimbang dalam mejalankan 
syariat agama ini, kalau yang wajib ya wajib karena memang 
diperintahkan oleh Allah, yang haram ya tidak boleh, tapi 
jangan  sampai  melampaui  batas  dan  masuk  dalam   kriteria         
“        ” (alghuluw), yang wajib memang kita harus kerjakan, tapi 
kalau yang tidak wajib jangan kita wajib-wajibkan, yang haram 
tidak boleh kita kerjakan tapi yang Allah tidak haramkan, 
jangan pula kita haram-haramkan sebab Allah subhanahu 
wata'ala tidak mengharamkannya.

Kaum muslimin jama’ah shalat Jum’at hafidzakumullah. 
Ini yang pernah terjadi pada tiga orang sahabat nabi, 

yang diceritakan dalam sebuah hadits shahih, mereka ingin 
mengikuti atau katakanlah “ittiba” kepada Rasulullah shallal-
lahu ‘alaihi wasallam dalam hal ibadah, lalu mereka bertiga 
berkata :

Kata mereka: Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan 
dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, padahal beliau 

 ْالُغلُوْ 

ِ و  و  س  ر   ن  ِمن  ن  ن   ي  : أ  وا  ال  ق   م  مِ ق  ا ت  م   غ فر  اَّلله  ل    د  ق   ِل اَّلله ر  ن  ذ   ن  ده  ِبِه وما تأ خه
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sudah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang.
Begitulah pikiran yang ada di kepala para sahabat tersebut, 
kemudian salah seorang di antara mereka berkata:

Sahabat pertama berkata: Aku akan bertekad untuk berpuasa 
seterusnya tanpa berbuka.

Sahabat yang kedua berkata: Aku akan melakukan shalat malam 
seterusnya sepanjang malam dan selama-lamanya.

Kemudian sahabat yang ketiga berkata: Aku akan menjauhi 
wanita dan tidak akan menikah.

Tiga orang sahabat yang diceritakan dalam hadits ini 
bertekad untuk melakukan sesungguhnya niatnya sangat baik, 
coba kita perhatikan: Apa yang keliru dari seseorang yang 
sepanjang malam bangun untuk shalat malam???. Dan apa yang 
keliru dari seseoarang yang setiap hari berpuasa???. Kemudian 
apa yang keliru dari seseorang yang setiap saat sibuk mengurusi 
agama dan meninggalkan hal-hal yang kira-kira itu sifatnya 
duniawi, yaitu meninggalkan kesenangan bersama pasangan 
wanitanya???.

Kaum muslimin jama’ah shalat Jum’at hafidzakumullah. 
Tapi ketika nabi mendengar dan mengetahui tiga 

orang sahabat memiliki tekad seperti itu, maka beliaupun 
menghalangi dan mencegah. Kalaupun nabi melakukan shalat 
tahajjud sepanjang malam sampai kakinya bengkak, kemudian 
beliau puasa kadang tiga hari berturut-turut tanpa sahur dan 

هر  ف  وم ُص أ   ف  ن  ا أ  م  : أ  ُدُهم ح  أ   ال  ق  ف    رُ ط  فم  أ  ل  ُم ادل 

 م  ن   أ  ل  ف   م  اللَّيل  و  ق   أ  ن  أ    : و  الثَّاِن  ال  ق  و  

ِل  الن ِس  ع   أ  ن  أ   : و   وقال الثَّالث    اء  َت 
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buka, itu urusan lain, buat ummatnya hal itu justru diharamkan. 
Memang betul Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 

menurut riwayat yang shahih tidak pernah meninggalkan 
sholat malam sampai kakinya bengkak.

Jadi kalaupun nabi itu tiap malam tahajjud itu adalah hal 
lain, buat ummatnya justru itu diharamkan. Harus dibagi, ada 
waktu untuk istrahat ada waktu untuk sholat malam, tidak 
boleh sepanjang malam full ibadah, itu justru tidak boleh dan 
diharamkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Termasuk hidup membujang dalam syariat Islam hukumnya 
haram, bertekad tidak mau punya istri, itu tidak boleh bahkan 
haram dengan alasan kalau punya istri akan mengganggu 
waktunya untuk ibadah.

Meskipun sebenarnya tekad tiga orang sahabat yang 
dikisahkan dalam hadits ini bagus, karena mereka ingin dalam 
beragama itu habis-habisan atau totalitas akan tetapi totalitas 
yang model seperti ini malah dilarang dan tidak dibenarkan 
oleh nabi, sebab tubuh kita ini juga punya hak untuk istrahat. 
Oleh karena itu kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam 
masalah agama, ada batas dan ada qadarnya.

Kaum muslimin jama’ah shalat Jum’at hafidzakumullah. 
Dialog Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan tiga 

orang sahabatnya sebagaimana yang dijelaskan, menunjukkan 
bahwa beribadah sekalipun, jika berlebihan juga tidak baik. 
Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan atau bahasa agamanya 
“         ” (alghuluw) adalah tidak baik. Rasulullah pernah bersabda: ْْالُغلُو 

نأ قَله أ  
ِ
َوُمهَا َوا ِ تََعاََل َأدأ ََل اَّلله

ِ
اِل ا َ َْعأ  َحبُّ اْلأ

 

 َّ  َصىلَّ َحَّتَّ انَْتَفَخْت قََدَماه   -صىل هللا عليه وسمل-َأنَّ النَِّبى



14 Rabi'ul Akhir 1443 H / 19 November 2021 M 9

Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling 
konsisten meskipun sedikit.

Ukuran baik atau buruknya seseorang tidak diukur 
oleh berlebih-lebihannya seseorang dalam menjalankan 
ibadah, melainkan secara wajar, proporsional menjalankan 
keseimbangan di dalam hidupnya. 

Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi sesamanya.
Dalam Al-Qur'an surat al-Ma'un lebih tegas lagi, 

menyatakan bahwa orang-orang yang beragama secara “       ” 
(alghuluw), melampaui batas, kamuflase, berlebih-lebihan yaitu 
mereka yang tidak care dengan anak-anak yatim dan fakir 
miskin. Bahkan sekalipun shalatnya rajin, tetap akan diancam 
api neraka jika shalatnya itu lalai, tidak fokus, didominasi oleh 
riya dan tidak peduli terhadap hal-hal yang membutuhkan 
perhatian. r

يَن ُُهْ  ِّ ْم َساُهوَن، اَّلذ ِّ يَن ُُهْ َعن َصََلِتِّ ِّ فََويٌْل ل ِّلُْمَصل ِّنَي، اَّلذ
َ  وَ لِّ  للاُ  كَ رَ بَ  ُعوَن الَْماُعوَن.يَُراُؤوَن، َويَْمنَ   آ نِّ رْ قُ  الْ فِّ  ُكْ ل

َ وَ  ْيِّ ظِّ عَ الْ    وَ نِّ عَ فَ ن
 
ِّ وَ  تِّ ل ّيَ اْ  نَ مِّ  هِّ يْ ا فِّ مَ بِّ  كُْ ّيذ ا  لُ وْ قُ آ  . ْيِّ كِّ حَ ر الْ كْ اَّل 

َ  وَ لِّ  لَ يْ لِّ جَ الْ  ْيَ ظِّ عَ الْ  للاَ  رُ فِّ غْ تَ س ْ اَ ا وَ ذَ  هَ لِّ وْ قَ   رِّ ائِّ سَ لِّ وَ  ُكْ ل
ْ ذَ  ُك ِّ  نْ مِّ  نْيَ مِّ لِّ ْس مُ الْ    هُ وْ رُ فِّ غْ تَ اس ْ فَ  ب  ن

 
ذ ا  .ْيُ حِّ الرذ  رُ وْ فُ لغَ اْ  وَ هُ  هُ ن

 

ُ النَّاِس َأنرَفُعُهمر ِللنَّاِس   َخْير

 ْالُغلُوْ 

لً  نَّ ِكتَاَب إللِه َأْوثَُق َشِافعٍ وَأْغنَى غنَاٍء َوإِهبًا ُمتََفضَّ ِ
 إ

 “Sesungguhnya kitab Allah adalah paling terpercaya 
syafaatnya, dan terlengkap, juga bertambah 

keutamaannya bagi pembacanya” (Imam al-Syatibi)
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Khutbah Kedua 

ه  ده م  الص   ده رْ ف  الْ  ده ح  اْلأ  ده احه و  الْ  لله د  مْ الْح   ْ ي   مْ ي ل  اّل  ْ وْ ي   مْ ل  و   له  .ل 
 ل   نْ أأ  د  ه شْ أأ  

 
  ل    ا

 
ه وْ س  ر  و   لله  د  بْ ا ع  د  م  ح  م   ن  أأ  د  ه شْ أأ و    لل  ل  ا   .له

ِه ال  ع  ت   لل   ل   س  رْ أأ  ه ح  الْ  نه يْ ده ى و  د  ه لْ   ه ل  ع   ه  ر  ههظْ ي  ، له ق    .هه ك  ه  نه يْ  ال 
ه  غ  ل  ب  ف     لله فه  د  اه  ج  ، و  ة  م  اْلأ  ح  ص  ن  ، و  ة  ان  م  ى اْلأ د  أأ ، و  ال   س  الر 

يْ أأوْ  .ْي  قه ي  الْ  ه  تَ  أأ ّت  ، ح  هه اده جه   ق  ح   ن ْفِسه صه ْ أأُّيه ا الن اس  و  ُك 
 . رهين  اْلآخه لهي  و  و  ال  لهْْلأ ه ت ع  ي ة  اَّلل  صه َّن  ا و   

، ف ا ال  ه ت ع  ى اَّلل   بهت ْقو 
 ْ ْنُك  ي ك ف هْر ع  ْ ف ْرق اًن  و  ْل ل ُك  ع  ْ ْن ت ت ق وا اَّلل   َي 

 
ن وا ا آم  ين  أ ه أأُّيه ا اّل  َي 

ي غْ  ْ و  ئ اتهُك  ي ه .س  ميه ظه و الْف ْضله الْع  اَّلل   ذ  ْ ۗ و   فهْر ل ُك 
م  ع  و   هه اته ق  ت   ق  ح   لله  اد  ب   عه َي   ا لل  وْ ق  ت  اه   يْ عْ ق  ت  ح   ه  وْ ظ ه هه ظه  مه
ْي  . ده ح  اْلأ  ده احه و  الْ  لله  ع  ا م  وْ ن  وْ ك  و   ْسلهمه ا لل ه م  اْغفهْر لهلْم 

نهْي   ْؤمه الْم  اته و  ْسلهم  الْم  ، و  اته ْالأْمو  ْْن ْم و  ن اته ا لأْحي اءه مه ْؤمه الْم  و 
اته  اج  َي  ق اِضه  الْح  اته و  و  ع  ْيب  ال  جه ْيٌع ق رهيٌْب م  ه ن ك  َس 

 
 .ا

ر  ك  ه  نْ ا مه امحن   م  ه الل    ك  ه  نْ ا مه ن  ظْ ف  احْ و    ،هر وْ ر  كْ م   ك  ه  نْ مه و   ش  
 ك  به  ذ  وْ ع  ن  ، و  ء  ل  ب  ا الْ ن  ع   ْف شه اكْ و   ،ء  ِ  و  ا الْ ن  ع   ْف اْصه ، و  ضر ر  م  

ن  الْ  ءه الأْسق امه، و  مه ِيه  س   امه، و  ، واجل ذ  اجل ن ونه ، و   ل   أأ ْس ن  َب  صه
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ه يْ مه ج  لْ له  ة  م  ل  الس  و   ْي  ابه ص  م  لْ له  ام  الت   ء  فا  الش ه   م  ال  ع  الْ  ظْف  احْ  م  ه ، الل  ع
ِه ن  عْ ت ه م  و   اضه ر  مْ اْلأ  ن  مه  ه  ك    ه ا   .ْي  مه ال  ع  الْ  ب   ر  َي   ة  ي  افه ع  الْ و   ةه ح  لص 
ه  ن  ا مه ن  ال  ْع  أأ و   اقه ف  الن ه  ن  ا مه ن  ب  وْ ل  ق   رْ ه هط   م  ه لل  أأ   ن  ا مه ن  ت  ن  س ه لْ أأ و   ءه َي  الر 
   ةه ن  ا  خي  له اْ  ن  ا مه ن  ن  ي  عْ أأ و   به ذه ك  الْ 

ه عْ اْلأ  ة  ن  ئه اه خ   ل   عْ ت   ك  ن  ا  ي  فه ا ت ْ م  و   ي 
   م  ه الل   .ر  وْ د  الصه 

ل  لل  ع  ل  أأ و   ةه م  اته خ  ن  الْ ْس ح   ل   أأ ْس  ن  ًن  ا  ز   ي رسه
  ل  ج  و  

 
ِه اخْ ا و  ن  اضر ع  ر   و  ه   و  ل  ته اه وْ م   الْ ل   ا م  ن  يْ ل  ا  ْ  اته ح  اله لص  ِته

  . ان  اله ْع  أأ 
  :لله  اد  ب  عه 

 
 و   له دْ ع  لْ ِه  ر  م  أ  ي   لل   ن  ا

 
 و   انه س  حْ اْل

 
 ب  رْ ق  ي الْ ذه  اءه ت  يْ ا

ْ ظ  عه ي   يه غْ ب  الْ و   ره ك  نْ م  الْ و   اءه ش  حْ ف  الْ  نه ى  ع  ْْن  ي  و   ْ ل  ع  ل   ُك  . ن  وْ ر  ك  ذ  ت   ُك 
 ك ْ دْ زه ي   هه مه ع   نه ل  ع   ه  وْ ر  ك  اشْ و   ك ْ رْ ك  ذْ ي   ل  يْ له ج  الْ  مْي  ظه ع  الْ  ا لل  وْ ر  ك  اذْ ف  
ه و    .ة  ل  الص   مه قه أأ و  . ن  وْ ع  ن  ْص ا ت  م   ل   عْ ي   لل  و   َب   كْ أأ للَه ر  كْ ّل 

 
َّيَالي  نْيَا بَقَاء   ˜َوََل تََزْع ِلَحاِدثَِة الل  فََما ِلَحَوِدِث الدُّ

 
 
 
 

font 28 

Dan janganlah kau kehilangan kesabaran dalam 
menghadapi berbagai musibah. Karena semua 

musibah di dunia ini tidak ada yang kekal
(Imam Syafi’i)
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Bilal bin Rabah termasuk as-Sabiqunal awwaalun, ini 
menunjukkan bahwa Bilal Radhiyallahu anhu termasuk 

orang yang menyatakan keislamannya di awal dakwah Rasulullah 
Shallallahu alaihi wa sallam. Saat mengetahui keislaman Bilal 
bin Rabah Radhiyallahu anhu, majikannya yaitu Umayyah bin 
Khalf berusaha menekan beliau Radhiyallahu anhu agar kembali 
kepada keyakinan nenek moyang mereka. dan menolak dakwah 
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. 

Siksaan yang dialami oleh para budak yang menyatakan 
keislaman mereka sudah tidak terperikan. Sampai-sampai Allah 
Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya yang berbunyi :

Termasuk siksaan yang dialami Bilal bin Rabah Radhiyallahu 
anhu . Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Bilal Radhiyallahu 
anhu disiksa dengan cara dibawa ke padang pasir saat panas 
membakar, lalu dijemur di sana sambil ditindih dengan batu besar. 
Ketika itu Umayyah al-La’in berseru, “Kamu akan tetap seperti 

Artinya : “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman 
(Dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir 
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (Dia tidak berdosa), 
akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, 
Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar” 
[QS. an-Nahl/16: 106].

                    

                    

         
 

Keistiqamahan Bilal bin Rabah R.A.

HIKMAH

Oleh : Hendra Sofiyansyah, S.Sos
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ini sampai mati, atau sampai kamu mengingkari Muhammad 
dan (kembali) menyembah al-Lata dan al-‘Uzza?” Begitu berat 
siksaan yang dialami Bilal Radhiyallahu anhu. Namun siksaan ini 
tidak membuat keimanannya goyah sedikit pun. 

Berbagai cara ditempuh untuk melemahkan iman Bilal, namun 
tidak ada satu pun yang berhasil. Amr bin al ‘Ash menceritakan, 
“Aku pernah melewati Bilal Radhiyallahu anhu dalam keadaan 
disiksa di padang pasir. Seandainya sepotong daging diletakkan di 
atasnya, pasti daging itu bisa matang”. Ketika itu Bilal Radhiyallahu 
anhu mengatakan, “Saya mengingkari al-Lata dan Uzza”. Ada juga 
riwayat lain yang menjelaskan bahwa beliau Radhiyallahu anhu 
diikat lehernya lalu digeret oleh anak-anak kaum kafir Quraisy. 
Meski demikian, keimanan beliau tidak tergoyahkan. Sampai 
akhirnya didapati oleh Abu Bakar Radhiyallahu anhu dalam 
keadaan disiksa, lalu Beliau membeli Bilal. 

Dalam hadits yang shahih, Bilal Radhiyallahu anhu berkata 
kepada Abu Bakar Radhiyallahu anhu : 

Setelah bebas, Bilal bisa leluasa melakukan ketaatan kepada 
Allah Azza wa Jalla, terutama setelah berhijrah ke Madinah. 
Beliau Radhiyallahu anhu memiliki suara yang lantang, sehingga 
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam memilih beliau untuk 
mengumandangkan adzan pertama kali ketika adzan disyari’atkan. 
Dan dalam banyak kesempatan Rasulullâh Shallallahu alaihi 
wa sallam sering menyuruh beliau Radhiyallahu anhu untuk 
mengumandangkan adzan. Itulah Bilal bin Rabah Radhiyallahu 
anhu, hamba sahaya yang selanjutnya berubah menjadi Muslim 

Artinya : “Jika engkau membeli diriku untuk menjadi milikmu, 
maka tahanlah aku. Dan jika engkau membeli diriku karena 
Allah, maka biarkanlah aku berbuat karena Allah”.

ن  
ِ
ن   ُكن ت   إ

ِ
اإ ي ت ِن  م  َت   ِسك ِن  ِلن ف ِسك   إش  ن   ف أَم 

ِ
إ ا ُكن ت   و  ن م  ِ

 إ
ي ت ِن  َت   ِ  إش  ِن  لِِل  ع  ل   ف د  َع   ِ  و   إلِل 
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yang taat dan dijanjikan masuk surga. Dalam sebuah riwayat yang 
shahih dinyatakan: 

Ibnu Tîn rahimahullah mengatakan, “Bilal Radhiyallahu anhu 
meyakini hal ini karena beliau mengetahui dari Nabi Shallallahu 
‘alaihi wa sallam bahwa shalat merupakan amalan yang paling 
afdhal, dan amalan yang dilakukan secara rahasia lebih baik 
daripada amalan yang dilakukan secara terbuka.’ Tentunya yang 
dimaksudkan adalah amalan sunat bukan yang wajib. Itulah buah 
akhir dari keistiqamahan beliau yang menghantarkan ke surga-
Nya Allah Azza wa Jalla . Semoga kita bisa mengambil pelajaran 
dari keteguhan dan keistiqahaman Bilal bin Rabah Radhiyallahu 
anhu. Wallahu ‘alamu bisshawab. r

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, beliau Radhiyallahu 
anhu mengatakan, “Rasulullah bersabda kepada Bilal setelah 
menunaikan shalat Subuh, ‘Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku 
tentang perbuatan-perbuatanmu yang paling engkau harapkan 
manfaatnya dalam Islam! Karena sesungguhnya tadi malam aku 
mendengar suara terompahmu di depanku di surga.’ Bilâl Radhiyallahu 
anhu menjawab, ‘Tidak ada satu perbuatan pun yang pernah aku 
lakukan, yang lebih kuharapkan manfaatnya dalam Islam dibandingkan 
dengan (harapanku terhadap) perbuatanku yang senantiasa melakukan 
shalat (sunat) yang mampu aku lakukan setiap selesai bersuci dengan 
sempurna di waktu siang ataupun malam (HR. Muslim).

 ِلِباَلل   َوَسلَّ  عَلَي هِ  للاُ  َصَّل  اّلَلِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  ُهَري َرةَ  َأِب  َعن  
ث ِن  ِباَللُ  يَ  ال َغَداةِ  َصاَلةِ  ِعن دَ  َج  َحّدِ ل   ِبأَر  ل َتهُ  ََعَ  ِف  ِعن َدكَ  ََعِ

اَلمِ  ِس 
إل ّنِ  َمن َفَعة   ا 

ِ
ُت  فَا ع  َلَ  ََسِ َف  اللَي  لَي كَ  َخش  َ  نَع   ِف  يََديَ  بَي 

ل ُت  َما ِباَلل   قَالَ  ال َجنَةِ  اَلمِ  ِف  ََعَال   ََعِ ِس 
إل َج  ا   َمن َفَعة   ِعن ِدي   َأر 

ا َأتََطَهرُ  إلَ  َأّنِ  ِمن   ر  ا ُطهُو  ل   ِمن   َساعَة   ِف  ََتمًّ إلَ  ََنَار   َوإلَ  لَي 
ِ
 ا

رِ  ِبَذِلَ  َصلَي ُت  هُو  َ  َأن   ِل   اّلَلُ  َكَتبَ  َما الطُّ  (مسل رواه) ُأَصّلِ
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Al-hamdu lillah Rabb al-‘alamin (Segala puji bagi Allah, 
Tuhan semesta alam, QS. al-Fatihah/1: 2). Kata al-hamd 

berasal dari akar kata hamida-yahmad berarti memuji, memuja, 
menyanjung, berterima kasih, bersyukur. Di Indonesia, kata 
al-hamdulillah sudah dipopulerkan dengan istilah tahmid atau 
hamdalah, yang juga sudah dimaknai secara populer sebagai 
ungkapan spontanitas seseorang yang baru saja merasakan nikmat 
dan karunia Allah subhanahu wata'ala dengan mengucapkan 
kata al-hamdulillah. Ungkapan tahmid sudah dipopulerkan 
sebagai bahasa Indonesia, seperti halnya kata syukur. Semua 
ungkapan tahmid adalah bagian dari syukur, tetapi syukur tidak 
identik dengan tahmid. Mensyukuri rahmat dan karunia Allah 
subhanahu wata'ala sekaligus memuji-Nya, tetapi memuji Allah 
subhanahu wata'ala belum tentu mensyukuri-Nya.

Kata al-hamd di sini difungsikan sebagai subjek dan lillah 
adalah predikat, yakni makna sebenarnya: “Aku memuji Allah 
subhanahu wata'ala dengan pujian khusus”. Tidak dikatakan 
ahmadullah karena jika dibaca demikian, Allah subhanahu 
wata'ala dipuji oleh pemuji-Nya. Jika dikatakan al-hamdu lillah, 
terjadi pengayaan makna (istigna al-ma’na), yaitu pada hakikatnya 
keseluruhan pujian hanya tertuju kepada Allah subhanahu 
wata'ala karena seluruh kebaikan, baik langsung maupun tidak 
langsung, berasal dari-Nya, sebagaimana dikatakan dalam ayat :

GORESAN IMAM BESAR

Makna Esoterik Tahmid (1) 
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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“Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah-lah 
(datangnya), dan bila kalian ditimpa oleh kemudaratan, maka 
hanya kepada-Nyalah kalian meminta pertolongan” (QS. al-
Nahl/16: 53).

Pembacaan al-hamdu lillah Rabb al-‘alamin ditemukan 
beberapa macam jenis bacaan, sebagaimana halnya ayat-ayat 
lainnya, yang masyhur disebut bacaan tujuh (qira’ah sab’ah). 
Ada ulama yang membacanya dengan al-hamdalallah dengan 
membaca dhammah huruf dal dan lam-nya, ada yang membaca 
dengan membaca nashab huruf dal dan lam-nya, dan ada juga 
membaca al-hamdi lillah dengan membaca kasrah huruf dal 
dan lam-nya. Kesemuanya itu dimungkinkan dengan mengikut 
ulama qira’at terkenal (mu’tabarah). Meskipun terjadi perbedaan 
bacaan, tidak menyebabkan perbedaan makna secara signifikan.

Dalam ungkapan populer bahasa Arab, istilah pujian 
dibedakan dengan beberapa istilah, seperti kata tamaddah, 
tahmid, dan tasyakur. Tamaddah lebih sering digunakan sebagai 
ungkapan basa-basi, untuk sekedar menghibur seseorang yang 
baru saja meraih prestasi. Namun, kadang-kadang pujian hanya 
sampai di mulut dan kadang berbeda dengan apa yang ada di hati. 
Kadang di mulut positif, tetapi di dalam jiwanya negatif. Mirip 
dengan tatsniyah yang bisa berarti menua atau hypocrite, lain di 
mulut lain di hati. Tamaddah biasanya berupa pujian setelah ada 
prestasi atau kebajikan. Bedanya nanti dengan tahmid sebelum 
ada prestasi atau kebajikan sudah ada pujian. Kita selalu memuji 
Allah sebelum dan sesudah nikmat-Nya turun kepada kita. 
Tamaddah tidak begitu populer di dalam Islam dan Al-Qur’an 
sama sekali tidak pernah menyebut kata ini. (Harian Republika, 
22 Oktober 2021 M/15 Rabi’ul Awwal 1443 H) r (DNAJ)
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Pendahuluan
Pentingnya bahasan mandi wajib adalah karena mandi 

wajib dapat menentukan sahnya shalat. Shalat hanya sah bila 
dilakukan dengan terbebas dari hadats kecil dan hadats besar. 
Hadats kecil dengan berwudhu, hadats besar dengan mandi 
besar. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Malik Al-
Harits ibn 'Ashim al-Asy'ariy:

Dengan mandi kita jadi bersih, dan  Islam cinta kepada 
kebersihan. Hadis Nabi menyunahkan minimal dalam satu 
pekan mandi sekali, maka juga disunnahkan berhububngan 
dengan suami-istri agar mandi wajib. Pada saat mandi bagian 
yang tertutup akan ikut dibersihkan.

Pembahasan 
Definisi mandi wajib : 

Mencuci seluruh badan dengan niat, dan digosok-gosok 
agar meresap ke kulit, tidak cukup hanya diairi saja. Tidak sah 

Mandi Wajib
(Al-Fiqhu 'Ala Mazdzahib al-Arba'ah)  

Oleh : Dr. KH. M.Yusuf Shidiq, M.A.

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Artinya : “Kesucian adalah separuh dari keimanan”.

ُهورُ  ميَان   َشْطرُ  الطَّ
ِ
  اْْل

 

Artinya : “Mencuci seluruh badan dengan air disertai dengan 
digosok-gosok dengan niat”.

ِ  ُغْسلُ  ْيع ِ نِ  َجم اءِ  ْالبمدم عم  ِِبملـَـْـم ْلِ  مم عم  ادلَّ  النيَّةِ  مم
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juga bila tidak disertai niat. Tidak harus diawali dengan wudhu. 
Niatnya adalah dalam hati mengatakan aku wajib mandi wajib 
karena Allah.

Yang menyebabkan mandi ada enam :

1. Keluar mani karena sebab apapun, sengaja atau tidak. Ulama 
berbeda pendapat tentang mani yang keluar bukan dari 
kemaluan. Sebagian ulama menyatakan bahwa keluarnya 
mani dari manapun maka wajib mandi. Ummu Salamah, 
bertanya tentang perempuan yang bermimpi. Nabi menjawab 
harus mandi kalau ada terlihat maninya. Ketika ada wanita 
mendapatkan rasa nikmat/klimaks tetapi tidak keluar air. 
Sebagian ulama mewajibkan mandi, karena mani sudah 
keluar dari tulang sulbi. Ummu Salamah bertanya kepada 
Rasulullah tentang mani perempuan:

2. Berhubungan suami istreri. Kemaluan laki-laki masuk ke 
kemaluan perempuan walaupun tidak keluar mani. Ketika 
Rasullullah datang bertamu ketika seseorang yang sedang 

Artinya : “Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam kemudian berkata : Wahai 
Rasulullah sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, 
maka apakah wajib atas seorang wanita untuk mandi bila dia  
bermimpi?. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam 
menjawab : Iya bila ia melihat air (mani-pen.)”. 
(HR. Bukhari dan Muslim).

م  ُأم   َجاَءت   َل  ُسلَي 
ِ
ل   إ ه   للاُ  َصلى  للا   َرُسو   َوَسَلىَ  أ ل    َوعََل  عَلَي 

لَ  يَ  : فََقالَت   نى  للا   َرُسو  ِ
ي    لَ  للاَ  إ َتح  نَ  يَس    عََل  فَهَل   إل َحق    م 

َأة   نَ  إل َمر  ل   م  َذإ إل ُغس 
ِ
َ  إ تَلََمت   ه  ه   للاُ  َصلى  إلنىب    فَقَالَ  ؟ إح   عَلَي 

َذإ نََعم   : َوَسَلىَ  أ ل    َوعََل 
ِ
 إل َماءَ  َرَأت   إ
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berhubungan suami Isteri. Tergesa membuka pintu dan 
bertanya: Hal 'ala ar-rajuli al-ghuslu wa in ista'jala Apakah 
seseoarang wajib mandi jika tergesa-gesa (berjima'?), maka 
Rasulullah menjawab :

Ulama beda pendapat tentang kemaluan belakang, sebagian 
ulama mengatakan tetap wajib mandi walaupun mayoritas 
ulama mengharamkannya.

3. Bersih dari darah haidh. Darah yang keluar dari perempuan 
sehat minimal satu hari semalam, namun bila belum 24 jam 
dan bila lebih dari 15 hari itu istihadhah. Biasanya 6 - 7 hari. 
Minimal dua pekan selangnya bersih dari haidh dan keluar 
haidh yang baru, jika kurang itu istihadhah.

4. Bersih dari nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah 
melahirkan dari kemaluan. Nifas tidak ada batasan 
minimalnya, karena tidak ada batas minimalnya. Fathimah 
Az Zahrah digelari Al-Bathul karena  tidak mengeluarkan 
darah saat melahirkan Hasan-Husein, namun tetap wajib 
mandi karena tidak ada batas minimalnya. Biasanya 40 hari 
maksimalnya 60 hari. Maka pada hari yang ke 61 adalah 
istihadhah.

5. Meninggal dunia, dengan dimandikan. Syaratanya sama 
dengan mandi wajib. Bila sudah merata air maka sudah 
cukup. Niatnya aku niat memandikan jenazah fardhu karena 
Allah.

6. Masuk Islam, sebagian ulama mewajibkan bila ketika itu 
sedang junub atau yang tidak junub karena berkali-kali junub 
tidak mandi. r

Artinya : “Jika dua kemaluan telah bertemu, maka wajib 
mandi, meskipun tidak keluar mani“ (HR. Muslim).

َذإ
ِ
نْ  إلُْغْسلُ  َوَجبَ  فََقدْ  ِختَاََنِن، إلَْتَقى إ

ِ
 يُْْنِل لَمْ  َوإ
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Nama Agama SemulaNo.

1.  Elen Ferawati Kristen

2.  Tjhia Jerry Budha

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 11 - 16 November 2021 :

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Pelayanan Ikrar Syahadat / Pembinaan Muallaf / Kajian dan 
Kegiatan Remaja Masjid Istiqlal, Narahubung: (Jamal) 0813 
1412 4444 dan (Subhan) 0812 8829 7714.

1. Mengisi form data via online 
 https://muallafcenter.istiqlal.

or.id/daftar.php
2. Pas foto ukuran 3 x 2 cm : 
 3 (tiga) lembar (warna)
3. Surat Pengantar dari RT 
 bagi WNI
4. Foto copy KTP

5. Foto Copy Kartu Keluarga
6. Materai 10.000 : 2 (dua) lembar
7. Menyerahkan Surat Baptis 

(Asli)
8. Surat Pengantar Kedutaan 
 bagi WNA
9. Foto copy pasport bagi WNA
10. Saksi 2 (dua) orang

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Masjid Istiqlal
Menerima dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah

Bank Mega Syari’ah (BMS) No. rekening 1000212008 
(an. UPZ Masjid Istiqlal)

Narahubung : Bapak H. Budi Firmansyah, MM 
No HP/WA : 0856 9233 3688
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Majelis Ta’lim 
Kaum Ibu

Pengajian 
Remaja Istiqlal 
(ARMI) 

Marching 
Band Istiqlal

Seni Budaya 
Remaja

Pagar Nusa 
Istiqlal

Tapak Suci 
Istiqlal

Konsultasi 
Agama

Hari

Rabu & 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin 
s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

11.00 - 
12.00

09.00 - 
15.00

09.00 - 
11.00

07.00 - 
11.30

15.30 - 
20.00

10.30 - 
15.00

Materi

Al-Qur’an, 
Aqidah, Akhlak, 
Hadits, Fiqh

Tahsinul Qur’an, 
Kajian Kitab Minhajul 
Abidin, Majelis Taklim 
Pemuda

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadrah, Marawis dan 
Band

Seni Beladiri

Seni Beladiri

Pelayanan 
Permasalahan Agama

Kegiatan

Bagi jama’ah dan kaum Muslimin yang ingin meningkatkan 
wawasan ke-Islaman dapat mengikuti kegiatan kajian dan 
ta’lim, dibimbing oleh para Ustadz / Guru yang berpengalaman 
sebagaimana jadwal dibawah ini :

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

20 Nov

21 Nov

22 Nov

23 Nov

24 Nov

25 Nov

Narasumber

Dr. H.M. Faisal 
Hamdani, MA

Drs. H. Hasanuddin 
Sinaga, MA 

Hj. Sumayyah 
Ba'abduh, Lc

Drs. H.A. Dzulfatah 
Yasin, M.Ag

Dr. Hj. Romlah 
Askar 

Budi Utomo, Lc, MA
 
   
 
 

Bahasan/ Materi

Kifayatul Akhyar 
- Fi Halli Ghayatil - 
Ikhtishar

Tafsir Al-Maraghi 
Zaujain 

Kasyful Adabun Nisa 
(Al-Mausum Bi kitab 
Al-Ghayah wan 
Nihayah)

Nashoihud Diniyah 
wal Washoyatul-
Imaniyyah

Asbaabul Wuruud

Tafsir Ibnu Katsir

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

Saksikan siaran langsung shalat lima waktu di AJWA TV dan 
Kajian Ba’da Dzuhur / Jum’at  di Youtube : Masjid Istiqlal TV.

Kegiatan kajian atau program yang terlewatkan dapat pula 
disaksikan melalui kanal Youtube diatas. 

(Dukung layanan media Masjid Istiqlal silahkan 
subscribe, comment, like and share)
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 12 November 2021, adalah untuk :
1. Almarhum KH. Hamdani bin Abdul Somad. Wafat, 03 

Oktober 2021 di Bekasi 
2. Almarhum Mukim Ardiguna bin Muakad, usia 78 tahun.  

Wafat, 08 Nopember 2021 di Jakarta
3. Almarhum Dedi bin H. Ikro, usia 48 tahun. Wafat, 08 

Nopember 2021 di Cikelat, Pelabuhan Ratu
4. Almarhum Supriyono bin Trisno Utomo, usia 55 tahun. 

Wafat, 10 Nopember 2021 di Jakarta
5. Almarhum Bapak Samadi bin Asmorejo, usia 69 tahun. 

Wafat, 11 Nopember 2021 di Jakarta
6. Almarhum Achijat bin Samijan, usia 73 tahun. Wafat, di 

Ciledug
7. Johanes Hartono bin H. Ahmad Soekiman, usia 63 tahun.  

Wafat, 10 Nopember 2021 di Malang
8. Almarhumah Boiyem binti Nawiyo, usia 65 tahun. Wafat, 27 

Juli 2021 di Depok
9. Almarhumah Hj. Chasanah binti Warso, usia 100 tahun.  

Wafat, 25 Oktober 2021 di Lamongan
10. Almarhumah Sutiwi binti Muhammad Isman, usia 79 tahun 

Wafat, 07 Oktober 2021 di Keling, Jepara
11. Almarhumah Ratna Nugrahati binti Safiudin, usia 71 tahun. 

Wafat, 10 Nopember 2021 di Bintaro
12. Almarhumah Nurliani Rambe binti Pulan Rambe, usia 52 

tahun. Wafat, 9 Nopember 2021 di Bengkulu
13. Almarhumah Trisha Tara Handayani binti Bambang Panca 

Dharmono, usia 33 tahun. Wafat, 11 Nopember 2021 di 
Jakarta.

َرات   ي نَ ل َغائِبِ م َواِت الَ ُاَصّلِى َعلى ا   ِبي    فَ ر َض ال ِكَفايَِة لِلَِّه تَ َعالى اَر بََع َتك 
 

SHALAT GHAIB
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Pelaksana Penerbitan Mimbar Jum’at

Penasehat: Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin 
Umar, MA Penanggung Jawab: Kepala Bidang Penyelenggara 
Peribadatan, KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc, MA Pimpinan 
Redaksi: H. Abu Hurairah Abd. Salam, Lc, MA  Wakil  Pim. 
Redaksi: H. Djamalullail, M.Pd.I Sekretaris Redaksi: H. Ahmad 
Mulyadi, SE.I Wakil Sekretaris: Abdul Rasyid Teguhdin Hamid, 
M.Pd Dewan Redaksi: H. Saparwadi, SE.I; Drs. H.A. Dzulfatah 
Yasin, M.Ag; Hendra Sofiyansyah, S.Sos; Budi Utomo, Lc, MA; 
Ibrahim Atho, S.Ag; Habibah Munawaroh, S.Pd.I  Bendahara: 
Endang Suherna, SE  Wakil Bendahara: Subhan, S.Pd.I  TU dan 
Sirkulasi: H. Aminuddin; Rullyansyah; Didiet Nanditio, SE; 
Joni Sagara; Suharti; Aril Muhrizadipura.

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku November 2021
JADWAL WAKTU SHALAT



Waktu Adzan : 11.40 WIB
Khatib  :  KH. Abu Hurairah Abd. Salam, Lc, MA 
Imam I   :  H. Moh. Salim Ghazali, SQ, S.Ud
Imam II  :  H. Martomo Malaing, SQ, MA
Muadzin I  :  Qadarasmadi Rasyid, S.Hum
Muadzin II  :  H. Saiful Anwar, S.Pd.I 
Qori  :  H. Saiful Anwar, S.Pd.I
     (Maqro : QS. Al-Baqarah ayat 205 - 207)

Imam Besar Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA 
menerima penghargaan Rekor MURI sebagai 

Penulis Kolom Terbanyak Secara Berkesinambungan

Ikrar Syahadat, dibimbing langsung oleh 
Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA 



JADWAL KAJIAN 
DI MASJID ISTIQLAL

@masjidistiqlalofficial Masjid Istiqlal TV

1. Tasawuf, Membedah Kitab Ihya Ulumiddin
 Setiap Sabtu (Pukul 05.15 - 07.00)
 Nara Sumber : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

2. Tematik Tafsir Al-Qur’anul Karim
 Jum’at Pertama (Pukul 10.30 - 11.30)
	 Nara	Sumber	:		Dr.	KH.	Muchlis	M.	Hanafi

3. Tasawuf, Membedah Kitab Al-Hikam
 Jum’at Kedua (Pukul 10.30 - 11.30)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

4. Tematik Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
 Jum’at Ketiga (Pukul 10.30 - 11.30)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, MA

5. Fiqih, Membedah Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu
 Jum’at Keempat (Pukul 10.30 - 11.30)
 Nara Sumber :  Dr. H. Syaifuddin Zuhri, MA

6. Dialog Zhuhur (Mengkaji Kitab-kitab Klasik/Turats)
 Senin s.d. Ahad (Usai Shalat Zhuhur)
 Narasumber : Para Asatidz Pilihan

@masjidistiqlal.official www.istiqlal.or.id


