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PENGANTAR REDAKSI

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat-Nya 
yang tidak pernah berhenti. Shalawat dan salam selalu tercurah 
kepada junjungan kita, Baginda Nabi Besar Muhammad shallallahu 
‘alaihi wasallam, seluruh keluarga, serta para sahabat-sahabatnya.

Pembaca Mimbar Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini 
adalah Jum’at ketiga di bulan Rabiul Akhir 1444 H, semoga dihari 
yang penuh barakah ini, Allah SWT memberikan keselamatan 
dunia akhirat, kesehatan lahir batin, kekuatan dan kesabaran dalam 
beribadah, serta semua do’a-do’a kita dikabulkan Allah SWT. Amiin.

Khutbah Jum’at pada edisi kali ini, mengangkat tema “Bangsa 
Yang Besar: Bangsa yang Menghormati Jasa Para Pahlawannya”, 
yang disampaikan oleh KH. M. Subki Al-Bughury S.Sos.I, M.Ag, 
dalam khutbahnya beliau menyampaikan bahwa pahlawan adalah 
orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam 
membela kebenaran, mereka diangkat derajat dan martabatnya, 
mereka hidup dalam keabadian waktu, dengan ganjaran kenikmatan 
di alam barzakh, dan nantinya di Surga-Nya Allah SWT.

Dalam kolom Hikmah, Nurul Fajriyah menulis tema Gerhana, 
Tanda Kebesaran Allah SWT. Selanjutnya pada kolom Goresan Imam 
Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA membahas 
tentang “Relasi Tuhan dan Hamba”. Beliau menyampaikan bahwa 
dalam perspektif tasawuf, hubungan primer Allah dan makhluk-Nya 
terjalin bagaikan langit dan bumi, jiwa dan roh, serta Yang dan Yin. 
Tuhan adalah Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Terang, dan Maha 
Kreatif, sedangkan makhluk-Nya kecil, rendah, gelap, dan reseptif 
atau menerima pengaruh. Dari hubungan seperti ini, Tuhan adalah 
Yang dan makhluk adalah Yin. 

Pada kolom Kajian Qabla Jum’at pilihan edisi kali ini, KH. Abdul 
Wahab Dasuki Adnan membahas tentang “Keluarga Pilihan”. 
Selamat Membaca. (uja) r

Bismillahirrahmanirrahim. Al-hamdulillahi Rabbil ‘alamin 
was shalatu was salamu ‘ala asyrafil anbiyai wal mursalin, 

wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in
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KHUTBAH JUM’AT

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 16 Rabiul Akhir 1444 H / 11 November 2022 M)

Bangsa Yang Besar: Bangsa Yang 
Menghormati Jasa Para Pahlawannya 

Oleh : KH. M. Subki Al-Bughury, S.SosI, M.Ag

ى َوفذَق ّعَباَدُه الُْمْؤّمّنْْيَ ِّلََداّء  ّ ّ اَّلذ اّل الَْحْمُد لِّله اِْلَْْعَ
اّلَحاّت. َاْشهَُد َاْن َِل ّاهَل ّاِلذ هللُا َوْحَدُه َِل ََشّيَْك هَلُ َشهَاَدًة  الصذ
ًدا َعْبُدُه  َد ََن ُمَحمذ يهّ َرَجات. َوَاْشهَُد َانه س َ َاْرُجو ِّبَا َرّفيَع ادلذ

ْ عَََل س َ  ّد ََن َوَرُسْوهُلُ َصاّحُب الُْمْعّجَزاّت. َاللهُمذ َصلهّ َوَسّلهّ يهّ
اّبّه ُاوِّل الَْفَضائّل َواْلَكَراَماّت  ٍد َوعَََل اهّلّ َوَاْْصَ  .ُمَحمذ

ا بَعُد : فَيَا ّعَباَد هللا ُأوّصيُُكْ َونَْفِّس ّبَتْقَوى  ُدوا هللاَ َأمذ , َوتََزوذ
اّد التذْقَوى, فََقْد فَاَز املُْؤّمنُوَن املُتذُقوَن قَاَل  نذ َخرَي الزذ تََعاَِل فَا 

َا  هللاّ  ِّف ّكَتاّبّه الَكّرمّي, َأُعوُذ اب ّجمّي ََيأ ُّيه يَطاّن الرذ ّمَن الش ذ
الَُُكْ  ذُقوا هللا َوقُولُوا قَوًِل َسّديًدا. يُْصّلْح لَُُكْ َأْْعَ ين َءاَمنُوا ات ّ اَّله

 .ْوًزا َعّظميًاَويَْغّفْر لَُُكْ ُذنُوبَُُكْ َوَمْن يُّطعّ هللَا َوَرُسوهَلُ فََقْد فَاَز فَ 
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Hadirin jamaah Jum’at yang dirahmati Allah SWT.
Kemarin, tepatnya tanggal 10 November merupakan 

hari yang bersejarah dan diperingati sebagai hari Pahlawan, 
peringatan ini karena peristiwa dibaliknya yang amat bersejarah, 
pertempuran 10 November Surabaya. Sedikit khatib singgung 
pernyataan founding fathers kita di dalam pembukaan UUD 
1945 bahwa kemerdekaan itu ialah: hak segala bangsa dan 
oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, 
karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-
keadilan. Perjuangan rakyat Surabaya mempertahankan NKRI 
adalah bentuk melawan kezaliman dalam rupa penjajahan 
fisik. Perjalanan dari ‘jihad’ mempertahankan bangsa dan 
kemenangan untuk mengusir penjajah telah menjadi memori 
yang menyejarah. Peristiwa 10 Nopember 1945 dengan tempat 
di Surabaya mengindikasikan bahwa bangsa ini adalah bangsa 
yang bersyukur akan karunia negeri yang kaya akan hasil alam, 
sehingga bentuk kesyukurannya adalah memperjuangkan 
kemerdekaan dan sekaligus mempertahankannya dari bangsa-
bangsa asing yang ingin menguasaiya kembali.

Setelah merebut kemerdekaan tugas bagi penerus bangsa 
adalah mempertahankan eksistensi sebagai bangsa yang 
merdeka. Hal ini tidaklah mudah, terbukti pertempuran 10 
November adalah sebagai usaha penjajah yang ingin Kembali 
menancapkan kuku-kuku imprealismenya di Bumi Pertiwi. 
Sekarang usia negeri ini telah melampaui 75 tahun lebih, saatnya 
para pahlawan abad ini terus berupaya menjaga, merawat, 
mempertahankan jambrut di Katulistiwa ini terus menjadi 
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur. Aamiin.

Pahlawan sebagai sosok yang lahir dan menjadi momen yang 
dibakukan sebagai perjalanan sejarah. Tentu menjadi penting kita 
memberikan apresiasi dan tempat terhormat bagi mereka para 
pejuang bersenjata untuk mengorbankan jiwa dan raganya dan 
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bahkan nyawanya demi Republik Indonesia /NKRI. Tentunya 
dengan memohon ridha Allah subhanhu wata’ala semoga arwah 
para pahlawan kusuma bangsa mendapatkan tempat yang layak 
di surga jannatun naim. Pahlawan, menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah orang yang menonjol karena keberanian dan 
pengorbanannya dalam membela kebenaran; atau pejuang yang 
gagah berani, namun secara derivasi kebahasaan atau turunan 
kata, bersinggungan dengan kata pahala, dan akhiran -wan 
(yang menunjukan seseorang) mereka orang-orang yang tidak 
memikirkan, ataupun mendapatkan balasan di dunia yang 
serba material, melainkan hanya balasan di akhirat. Dan bagi 
mereka yang diberikan kehidupan setelah berjuang, balasan 
di dunia dalam bentuk penghargaan selain menjadi bagian 
tentara, veteran atau kembali kepada masyarakat biasa. Bagi para 
pahlawan yang gugur sebagi martir, veteran perang, sumbangsih 
mereka adalah jembatan emas, bagi setiap komponen bangsa 
untuk membangun negeri Indonesia sebagaimana yang dicita-
citakan menciptakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

Kemerdekaan negara Indonesia pada bulan Agustus 1945 
telah melahirkan banyak syuhada, para pahlawan, dan hero. 
Mereka yang telah berjasa akan terus hidup sebagaimana janji 
Allah subhanahu wata'ala. Di dalam Surat Ali Imran ayat 169 :

               

           
 

Artinya : “Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang 
yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu 
hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezeki”.
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Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar 
fiqih dan tafsir negeri Suriah, memberikan tafsiran bahwa : 
Wahai Nabi dan setiap orang yang mendengar, jangan sampai 
kamu mengira bahwa orang-orang yang mati syahid di perang 
Uhud dan perang lainnya itu mati, melainkan mereka itu hidup di 
alam khusus, yang mana tidak ada yang mengetahui kehidupan 
di alam itu kecuali Allah subhanahu wata'ala. Hal ini disebutkan 
dalam hadits bahwa ruh para syuhada berada di atas sungai yang 
berkilau di pintu surga di kubah berwarna hijau. Sesungguhnya 
mereka di surga itu diberi rejeki dan makan. Nabi mengabarkan 
hal itu untuk para syuhada Uhud, lalu Allah menurunkan ayat 
ini {Wa laa tahsabanna ladziina qutiluu …}

Penghargaan Allah swt. terhadap para syuhada, dalam 
kasus Perang Uhud ini dapat menjadi suatu ganjaran bagi para 
pahlawan kusuma bangsa. Mereka telah memberikan nafas 
kehidupannya di alam kemerdekaan, untuk kehidupan manusia 
setelahnya dengan tujuan kemerdekaan hanya sebagai cita-cita 
dan impian ratusan tahun. Mereka para pahlawan menghentikan 
denyut jantungnya, menjadi tameng dan martir yang harus 
berhadapan dengan senjata mesin yang canggih, peluru-peluru 
dari moncong senapan, meriam, granat tangan, selongsong 
bom yang berhulu ledak mematikan. Tubuh-tubuh mereka yang 
lemah yang hanya dibalut kulit, tulang dan daging rela menerima 
terpaan, dentuman peluru yang meledak. Kematian mereka 
pada hari-hari yang ditentukan, pada hari-hari yang dihitung 
oleh mereka yang hidup sebagai kepulangan yang memilukan. 
Namun dimata Allah subhanahu wata'ala. Mereka diangkat 
derajat dan martabatnya, mereka hidup dalam keabadian waktu, 
dengan ganjaran kenikmatan di alam barzakh, dan nantinya di 
Surga-Nya Allah subhanahu wata'ala. 

Lalu bagaimana dengan kita, sebagai generasi penerus 
kemerdekaan..? Bagi kita yang saat ini menikmati kemerdekaan 
atas jasa pahlawan, hendaknya kita mensikapi ayat al-Quran 
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diatas dapat meneladani dan mampu mengambil pelajaran. Jiwa 
kepahlawanan para syuhada kusuma bangsa tidak boleh mati, 
akan tetapi terus hidup. Kegiatan menghidupkan kembali jiwa 
dan rasa kepahlawanan ini dengan memperingati peristiwa 10 
Nopember sebagai hari pahlawan. Berikutnya adalah perjuangan 
fisik bersenjata memang telah usai, akan tetapi perjuangan non 
fisik terus berlanjut. Penjajahan akan berubah dalam rupa 
rupa kehidupan, wujudnya adalah kemalasan, kebodohan, 
keserakahan, korupsi, kolusi dan disintegrasi bangsa. 

Tidak berlebihan, bahwa perjuangan akan semakin berat dan 
terjal. Sekali lagi kita sebagai umat Islam, kaum muslimin untuk 
waspada dan mawas diri. Kaum muslimin begitu lekat diajarkan 
untuk mensyukuri segala macam nikmat. Termasuk nikmat 
kemerdekaan yang telah susah payah digapai oleh para syuhada, 
para pahlawan kusuma bangsa. Mawas diri dari masing-masing 
pribadi sebagaimana perinagatan dari Allah subhanahu wata'ala 
dalam surat Ibrahim ayat 7 :

Kesadaran sebagai perasaan senasib sepenangungan, yang 
telah menjadikan suku-suku bangsa ini sebagai negara kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) menjadi pesan yang harus selalu 
diingat. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi kata kunci bagi 
siapapun yang akan memimpin negeri ini, bagi para pemuda-
pemudi Indonesia, dan bagi kita semua. Bentuk kesyukuran 

              

             
 Artinya : “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 
menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 
(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.



16 Rabiul Akhir 1444 H / 11 November 2022 M 7

menjadi pemandu arah berkehidupan dan bernegara agar kita 
mampu mengelola kekayaan alam Indonesia ini sebagai sumber 
daya yang dapat memberikan output kemaslahatan. Bukan 
malah sebaliknya kekayaan sumber daya alam menjadi semacam 
mantra yang meninabobokkan kehidupan dengan semena-mena, 
pengguanaan melampui batas, dalam kalimat satir, kekayaan 
sumber daya alam Indonesia hanya menjadi polemik, rebutan, 
dan malah dikuasai oleh korporat, kepentingan asing, ataupun 
kepentingan segelintir orang dan golongan saja, oleh karena kita 
tidak dimampukan untuk mengolah dengan segala keterbatasan 
akses ilmu dan ketiadaan peralatan. Di tangan lintas generasi, 
baik generasi tua dan generasi muda, untuk berkiprah menjadi 
pahlawan-pahlawan iptek, saintis, aristokrat, politikus, ekonom, 
untuk memotong mata rantai dari siklus negatif.

Point penting selanjutnya adalah menghidupkan ruh 
kepahlawanan. Jiwa kepahlawanan dalam masyarakat di 
Indonesia juga jangan sampai hilang tergerus oleh sikap egoisme, 
hal ini menjadi refleksi bagi kita semua. Sikap sikap gotong 
royong, sikap menolong sesama, sikap guyub dan kebersamaan. 
Kultur bangsa ini telah dikenal dunia sebagai bangsa yang 
ramah, murah senyum. Hal ini diakui oleh orang-orang luar 
negeri namun kita tidak menjadi ramah dengan tetangga sendiri, 
teman sejawat, dengan bangsa sendiri. Bangsa kita Indonesia 
memiliki ragam kebudayaan, ragam agama dan kepercayaan 
namun saat ini ada kelompok yang menanamkan kebencian 
untuk tidak menghargai perbedaan. Hal ini menjadi refleksi 
bagi kita semua, keragaman dan kemajemukan telah lama ada 
dan berkembang di bumi Indoensia, lalu kita dihadapkan pada 
pemaksaaan untuk menihilkan kebudayaan, menihilkan tradisi, 
menihilkan kebhinekaan. Ini menjadi tugas kita semua dengan 
momentum hari dan bulan pahlawan ini kita melihat kembali 
dan menghargai jasa para pahlawan founding fathers termasuk 
ulama didalamnya, kita yang telah berupaya mencari jalan 
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tengah sebagai negara yang berlandaskan Pacasila, UUD 1945 
sebagai pegangan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menghargai ahlu 
Badr (Pahlawan perang Badar) yang ‘meskipun’ melakukan 
kesalahan yang fatal. Kita tentu mengingat kisah Hathib Bin 
Abi Baltaah, Sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Yang 
melakukan kesalahan yang fatal, karena membocorkan rahasia 
‘negara’ tentang rencana penundukkah kota Makkah oleh 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka Hathib menulis 
surat kepada Abu Sufyan tentang rencana tersebut, setelah Rasul 
mendapatkan berita dari ‘langit’ maka diutuslah Sayyidina Ali 
untuk mencegat Wanita yang membawa surat tersebut, Sahabat 
Umar Bin Al-Khattab adalah Sahabat Nabi yang siap memenggal 
kepada Hathib karena ‘pengkhianatannya’, namun, saat Hathib 
menjelaskan sebab kelakuannya karena keluarganya yang masih 
ada di kota Makkah, kemudian Rasul memaafkan Hathib karena 
Hathib adalah Sahabat yang ikut berperang dalam Gozwatu 
Badrin, sehingga sebagai pahlawan Badar, mendapatkan 
keistimewaan dari Allah subhanahu wata'ala, dalam hadits 
disebutkan:

ثَنَا لَْيث   ثَنَا قُتَْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َحدَّ ُد ْبُن رُ  َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ْمٍح و َحدَّ
بَْْيِ َعْن َجاِبٍر َأنَّ َعْبًدا ِلَحاِطٍب َجاَء  ََن اللَّْيُث َعْن َأِِب الزُّ َأْخََبَ
َ يَْشُكو َحاِطًبا فََقاَل ََي َرُسوَل  ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ ِ َصَّلَّ اَّللَّ َرُسوَل اَّللَّ

 ُ ِ َصَّلَّ اَّللَّ ِ لََيْدُخلَنَّ َحاِطب  النَّاَر فََقاَل َرُسوُل اَّللَّ َ  اَّللَّ عَلَْيِه َوَسَّلَّ
َُّه َشِهَد بَْدًرا َوالُْحَديِْبيَةَ  ن

ِ
 َكَذبَْت ََل يَْدُخلَُها فَا

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin 
Sa'id; Telah menceritakan kepada kami Laits; Demikian juga 
diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan  .....
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Dari kisah di atas kita dapat mengambil hikmah dari 
seseorang yang sudah melakukan kesalahan yang fatal saja, 
mendapat ampunan Allah dan maaf dari Rasul shallallahu ‘alaihi 
wasallam, karena telah berjuang dalam perang Badar, kitapun 
harus memberikan penghormatan dan penghargaan yang 
tinggi kepada para pahlawan, para pejuang yang telah bertaruh 
nyawa, demi kemerdekaan ataupun demi mempertahankan 
kemerdekaan Republik Indonesia, berdoa untuk mereka, dan 
melanjutkan pembangunan negeri ini, dan menjaga setiap 
jengkal tanahnya dari ancaman musuh negara, semoga Allah 
memberi mereka tempat terbaik di Surga, dan memberikan 
kekuatan kepada Pemimpin Bangsa dan seluruh rakyatnya 
untuk dapat mengisi kemerdekaan dalam berbagai aspek, sesuai 
dengan bidang dan lapangan perjuangannya masing-masing, 
dan kita menjadi pahlawan-pahlawan abad ini yang juga akan 
mendapatkan kemuliaan yang serupa dengan para pejuang dan 
pahlawan Bangsa ini. Aamiin.

نا  ْيهي مي ا في ُُكْ بيما َّيا
ِ
ا ْ وا ِني افاعا ن , وا ْْيي ظي لاُُكْ ِفي الُْقْرآ ني الْعا ْ وا كا هللُا ِلي را َبا

ا  ت , وا ْْيي كي ْكري الْحا ي الذ تي وا ْيُع ال َّيا مي اُه ُهوا السا ن ِ
تاُه ا وا نُُْكْ تيالا مي ْ وا ذ ِني قابالا مي

لاُُكْ  ْ وا ْْيا ِلي ظي تاْغفيُر هللاا الْعا اس ْ ا وا ذا ْ ها . َآقُْوُل قاْوِلي ْْيُ لي الْعا
ْْيُ  حي اُه ُهوا الْغاُفْوُر الرا ن ِ

ُرْوُه، ا تاْغفي  فااس ْ
 

...... kepada kami Muhammad bin Rumh; Telah mengabarkan 
kepada kami Al Laits dari Abu Az Zubair dari Jabir bahwa 
bahwa seorang budak Hathib datang kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengadukan tentang pribadi 
Hathib seraya berkata; "Ya Rasulullah, Sungguh Hathib pasti 
akan masuk Neraka." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Kamu telah berdusta, dia tidak akan 
masuk ke neraka, karena dia pernah ikut serta dalam perang 
Badar dan perjanjian Hudaibiyah” (HR. Muslim).
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Khutbah Kedua 

 ْ ٍد الُْمْصَطَفى، َالَْحْمُد هلِل َوَكَفى، َوُأَصِِلي ِييِدََن ُمَحمَّ ُ عَََل س َ َوُأَسِِلي
َّلَّ هللُا َوْحَدُه ََّل 

ِ
َِل ا

ِ
اِبِه َأْهِل الَْوفَا. َأْشهَُد َأْن َّلَّ ا َوعَََل أ ِِلِ َوَأْْصَ

ا بَْعُد،  ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُِلُ َأمَّ ِييَدََن ُمَحمَّ ، َوَأْشهَُد َأنَّ س َ ََشِيَْك َِلُ
ََلِم عَََل  اْعلَُمْوا َأنَّ  ََلِة َوالسَّ هللَا َأَمَرُُكْ ِبأَْمٍر َعِظْْيٍ، َأَمَرُُكْ ِِبلصَّ

نَّ هللاَ  ِ
َا  نَِبِييِه اْلَكِرْْيِ فََقاَل: ا ، ََي َأُّيُّ َوَمََلِئَكتَُه يَُصلُّوَن عَََل النَِّبيِ

يُِموا تَْسِلميًا، يَن أ َمنُوا َصلُّوا عَلَْيِه َوَسل ِ ِييِدََن اللهُمَّ َصِلي عَ  اَّلَّ ََل س َ
   .ُمَحمَّدٍ 

ي   ُمْسِلَماِت، ُمْسِلِمْْيَ َوالْ ُمْؤِمنَاِت َوالْ هُمَّ اْغِفْر ِللُْمْؤِمِنْْيَ َوالْ الل
َاْْلَْحيأ ِء ِمْْنُْم َوْاََّلْمَواِت. اللهُمَّ اْدفَْع َعنَّا ْالَبََلَء َوْالَوَِبَء والُقُرْوَن 

ََّلِزَل َوْامِلَحَن َوُسْوَء  ْالِفََتِ َوْامِلَحَن َما َظهََر ِمْْنَا َوَما بََطَن َوالزَّ
اِن الْ  ًة َوَسائِِر ْالُبَْلَ يَّا خأ صَّ نُْدوِنيْس ِ ِ

ََن ا ًة ََي َعْن بَََلِ ُمْسِلِمْْيَ عأ مَّ
يَِباعَُه َوَأِرََن الَْباِطَل  َّهُمَّ َأِرََن الَْحقَّ َحقًّا َواْرُزْقنَا ات َربَّ ْالَعالَِمْْيَ الل

نًَة َوِِف ْاْل ِخَرِة  َِبِطًَل  نَْيا َحس َ َّنَا أ ِتنَا ِِف ادلُّ َواْرُزْقنَا اْجِتنَابَُه. َرب
لَِمْْيَ ِعَباَدهللِا،  ِ َربيِ الْع  نًَة َوِقنَا عََذاَب النَّاِر. َوَالَْحْمُد لِِلي  َحس َ

 َ يْتأ ِء ِذي ْالُقْرىَب َويَْْن
ِ
ْحَساِن َوا

ِ
لَعْدِل َوْاَّل نَّ هللَا يَأُْمُر ِِبْ ِ

ىى َعِن ا
ْالَفْحشأ ِء َوْاملُْنَكِر َوْالَبْغِي يَِعُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن، َواْذُكُروا هللَا 

ْكُر هللِا َأْكَبْ   ْالَعِظْْيَ يَْذُكْرُُكْ، َواْشُكُرْوُه عَََل ِنَعِمِه يَِزْدُُكْ، َوََّلِ
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Alhamdulillah, pada Selasa, 8 November 2022, penulis 
berkesempatan mengikuti pelaksanaan shalat Gerhana 

Bulan yang puncaknya terjadi antara pukul 18.00 hingga 
19.00 WIB, sehingga tepat setelah shalat Maghrib berjamaah  
dilanjutkan shalat khusuf qomar ini, setelahnya kami turut 
menyimak khutbah yang disampaikan oleh Imam Rawatib 
Masjid Istiqlal Drs. KH. Hasanuddin Sinaga, MA dengan 
bahasan tema "Gerhana Sebagian dari Tanda Kebesaran Allah 
subhanahu wata'ala".

Melalui khutbah tersebut, terdapat hikmah mendalam 
bahwasanya gerhana merupakan fenomena yang sarat makna, 
dan peristiwa tersebut dapat kita jadikan pengingat untuk 
terus memperkokoh keimanan dan ketakwaan diri. Allah 
subhanahu wata'ala berfirman dalam al-Qur'an :

HIKMAH

Gerhana, Tanda Kebesaran 
Allah Subhanahu Wata'ala

Oleh : Nurul Fajriah

Artinya : “Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya 
ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah  ....
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Pada ayat di atas, kita dapat memahami bahwasanya 
penciptaan malam, siang, matahari serta bulan merupakan 
tanda-tanda kebesaran dan keagungan-Nya, Dia-lah yang 
Mahasuci, Maha Esa, hanya kepada-Nya kita semestinya 
menyembah dan memohon pertolongan. 

Gerhana, baik Matahari ataupun Bulan, tidaklah 
berkaitan dengan mitos, seperti halnya kematian sesorang,  
atau datangnya bencana seperti gempa, tsunami ataupun 
erupsi. Gerhana adalah sebuah fenomena astronomis yang 
dipengaruhi oleh pergerakan benda-benda langit, bila terjadi 
gerhana total, menurut para ahli dapat  mengakibatkan 
tingginya air laut karena disebabkan posisi matahari, bulan 
dan bumi yang segaris.

Hal ini sebagaimana respon Nabi shallallahu ‘alaihi wasal-
lam ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal tepat 
ketika terjadi gerhana di Madinah, Nabi shallallahu ‘alaihi 
wasallam mengoreksi pandangan masyarakat tersebut dengan 
sabdanya: 

Artinya : “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua 
ayat (tanda) dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak 
akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau 
hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka  ....

ن  
ِ
ْمس   إ ر   إلش  إلْق م  نْ  آ ي ت ان   و  ت   م  ف ان   ل   إّلل    آ َي  س  ْ ْوت   َي  د   ل م   َآح 

ل   ي ات ه   و  إ ل ح  ذ 
ِ
َآيُْتْ  ف ا ل    ر  وإ إّلل    ف اْدُعوإ ذ  ُ ك ِّب  لُّوإ و  ص  ُقوإ و  د  ت ص   و 

... bersujud kepada matahari dan jangan (pula) kepada bulan, 
tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika 
kamu hanya menyembah kepada-Nya” (QS. Fushshilat/ 41: 37).
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Ayat kauniyah yang Allah subhanahu wata'ala tebarkan 
di alam semesta, juga ayat qauliyah yang termaktub dalam 
kitab suci al-Qur'an, semoga dapat senantiasa menjadi sarana 
kontemplsi dan perenungan bagi kita bahwa tiada sesuatu apa 
pun yang pantas disembah, kecuali Allah subhanahu wata'ala, 
Dia-lah yang menciptakan dan memelihara seluruh makhluk-
Nya di jagat raya ini. Allah subhanahu wata'ala berfirman 
dalam al-Qur'an;

Demikian semoga bermanfaat. Wallahu álamu bisshawwab.r

Artinya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 
bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat 
tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-
orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 
atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan 
tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya 
Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-
sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa 
neraka” (QS. Ali Imran/3 : 190-191). 

                    

                  

              

                
 

... banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan 
shalat dan bersedekahlah” (HR. Bukhari dan Muslim).
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Dengan kata lain, tanpa lokus maka nama-nama dan sifat 
Tuhan tidak mungkin dapat teraktualisasi. Jika itu semua 

tidak bisa teraktualisasi, nama-nama dan sifat itu menjadi 
tidak berarti.

Jika nama-nama dan sifat itu tidak punya arti, untuk apa 
Tuhan memperkenalkan kapasitas Wahidiyat-Nya? Padahal, 
Tuhan dengan penuh perencanaan menciptakan makhluk-
Nya untuk mengenal diri-Nya, sebagaimana disebutkan 
dalam hadits qudsi yang terkenal dalam dunia tasawuf, “Man 
‘arafa nafsahu faqad ‘arafa rabbahu”. Artinya, “Barang siapa 
mengenal dirinya maka pasti mengenal Tuhannya.”

Dalam perspektif tasawuf, hubungan primer Allah dan 
makhluk-Nya terjalin bagaikan langit dan bumi, jiwa dan roh, 
serta Yang dan Yin. Tuhan adalah Maha Agung, Maha Tinggi, 
Maha Terang, dan Maha Kreatif, sedangkan makhluk-Nya 
kecil, rendah, gelap, dan reseptif atau menerima pengaruh. 
Dari hubungan seperti ini, Tuhan adalah Yang dan makhluk 
adalah Yin. Disebut demikian karena Tuhan memberi 
pengaruh (mu’atstsir/Yang) dan makhluk menerima pengaruh 
(ma’tsur/Yin).

Di dalam mengimplementasikan kapasitasnya 
sebagai khilafah alam semesta (khalaif al-ardi), manusia 
(mikrokosmos) juga mempunyai kapasitas Yang karena 

GORESAN IMAM BESAR

Relasi Tuhan dan Hamba (2)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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ia harus memberi pengaruh terhadap alam semesta 
(makrokosmos) sebagai Yin. Kapasitas Yang yang diperoleh 
manusia tentu berbeda dan tak dapat dibandingkan dengan 
kapasitas Yang Tuhan. Kapasitas Yang pada diri manusia tetap 
dalam kapasitasnya sebagai hamba (‘abid), yang manusia 
secara total harus tunduk dan patuh kepada Tuhan sebagai 
Ma’bud.

Allah subhanahu wata'ala sendiri dalam kapasitasnya 
sebagai Tuhan (Rab dan Ilah) mempunyai kapasitas Yin 
karena Ia mencipta dan memelihara makhluk-Nya dengan 
penuh kasih sayang. Dengan demikian, selain memberi 
pengaruh (mu’atstsir) dalam kapasitasnya sebagai al-Jalal, 
Ia juga menerima pengaruh (ma’tsur) dalam kapasitas-
Nya sebagai al-Jamal. Namun kapasitas jamaliyyah Tuhan 
tentu tidak bisa disetarakan dengan jamaliyyah manusia. 
Bagaimanapun manusia sebagai bagian dari makhluk dan 
hamba terikat kepada subhanahu wata'ala.

Allah subhanahu wata'ala sebagai Tuhan “membutuhkan” 
hamba untuk disebut sebagai Tuhan karena sulit mem-
bayangkan sosok Tuhan tanpa hamba. Sebaliknya, manusia 
tidak mungkin ada dan mewujud sebagai hamba tanpa adanya 
Tuhan yang menciptakan dan sekaligus sebagai Tuhannya. 
Dengan demikian, Tuhan dan hamba saling membutuhkan 
dalam kapasitas yang berbeda. Relasi hamba kepada Tuhan 
adalah menyembah (ta’abbud) dan relasi Tuhan terhadap 
hamba-Nya adalah memberikan anugerah (isti’anah).r 
(Harian Republika, 21 Oktober 2022 M / 25 Rabiul Awwal 
1444 H). (DN)
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KAJIAN QABLIYAH JUMAT  

Keluarga Pilihan
Oleh : KH. Abdul Wahab Dasuki Adnan

Jamaah Masjid Istiqlal yang mudah-mudahan kita semua 
diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aamin.

 Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah kita panjatkan 
sebagai rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala , pada 
siang hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah diberikan 
kekuatan sehingga kita masih mampu untuk melangkahkan 
kaki kita menuju rumah Allah ini. Sholawat dan salam tidak 
terlupa kita sanjungkan kepada junjungan Baginda Nabi Besar 
kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada segenap 
keluarganya sahabat dan para pengikutnya, sholawat salam 
juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya 
yang taat, umatnya yang patuh dan cinta terhadap ajaran dan 
agamanya mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan 
syafaatnya fii addunia Ilal akhirah Amin ya Rabbal alamin.

ْيْٓ َاْنَزَل عَٰله َعْبّدّه اْلّكتهَب  ّ ّ اَّلذ ًما َالَْحْمُد لِّلٰه ٗ ّعَوًجا ۜ قَيّٰ َعْل َّلذ َولَْم ََيْ
ْيَن يَْعَملُْوَن  ّ َ الُْمْؤّمّنْْيَ اَّلذ نُْه َويُبَّٰشّ ُ ْن َّلذ ّلُٰيْنّذَر بَأًْسا َشّديًْدا ٰمّ

نًا   ّت َانذ لَُهْم َاْجًرا َحس َ ّلحه َ َاْشهَُد َاْن اَل ّاََّل ّاالذ  الٰصه َوْحَدُه اَل  الِٰله
َد ََن  ٰيّ َرَجات. َوَاْشهَُد َاٰن س َ ََشّيَْك ََّلُ َشَهاَدًة َاْرُجو ِّبَا َرّفيَع اَّلذ
ْ عََٰل  ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوَُّلُ َصاّحُب الُْمْعّجَزاّت. َاللهُمذ َصٰلّ َوَسّٰلّ ُمَحمذ

اّبّه ُاوِّل الَْفَضائّ  ٍد َوعََٰل اَّّلّ َوَاْْصَ ّد ََن ُمَحمذ ٰيّ  ل َواْلَكَراَماّت س َ
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Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa 
ta'ala. 

Tema kita pada siang hari ini membahas tentang Keluarga 
pilihan, mengapa tema ini dipilih karena keluarga ini begitu 
penting peranannya di dalam kehidupan, orang menikah 
tujuannya agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah 
warahmah kalau kita makan saja, kita hati-hati, kita makan kita 
minum kita berhati-hati dari hal-hal yang diharamkan oleh 
Allah, kita mempelajari dari al-Qur'an apa-apa yang diajarkan 
oleh al-Qur'an, apalagi berkeluarga karena keluarga ini dijelaskan 
oleh Allah di dalam al-Qur'an :

Di dalam al-Qur'an dikatakan Allah memilih Nabi Adam, 
Allah memilih Nabi Adam tapi keluarganya tidak dipilih karena 
yang menjadi musuh di dalam kehidupan kita termasuk nabi 
Adam Mengapa hanya Nabi Adam yang dipilih, istrinya tidak 
dipilih keluarganya tidak dipilih karena anaknya ada yang terjadi 
pembunuhan pertama kali di muka bumi ini, dan istri Nabi 
Adam yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam diturunkan 
oleh Allah dari surga ke dunia bahkan di dalam kehidupan kita 
dalam berkeluarga yang menjadi musuh terberat itu bukan orang 
yang ada di luar keluarga kita tapi justru Allah menguji kita yang 
menjadi musuh di dalam kehidupan kita.

Orang-orang terdekat suami bisa jadi musuh untuk istrinya 
istri bisa jadi musuh untuk suaminya bahkan yang terberat ini 

Artinya : “Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, 
keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat 
(pada masa masing-masing)” (QS. Ali Imran/ 3: 33).
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kalau anak-anak kita anak-anak yang kita sayangi anak-anak 
yang kita cintai menjadi musuh untuk kita bahkan musuh bukan 
hanya musuh di dunia yang terberat lagi kalau anak-anak kita 
dan keluarga kita menjadi musuh kita di akhirat kelak. Allah 
subhanahu wa ta'ala berfirman:

Janganlah hartamu dan anak-anakmu, lahwun itu  bermakna 
lengah, banyak orang yang gara-gara hartanya dia jadi lengah 
sehingga dia lupa kepada Allah banyak orang yang gara-gara 
anaknya, cinta keterlaluan terhadap anak, sehingga dia lalai itu 
lengah lengah itu berarti dia melakukan sesuatu yang penting 
padahal ada yang lebih penting, atau melakukan sesuatu yang 
tidak penting padahal ada yang lebih penting lalai membuat 
anak-anak ini menjadi musuh untuk kita.

Maaf sekali, karena sering saya katakan, orang tua itu tidak 
ada yang tidak cinta kepada anaknya, betul ya pak ya?  setiap 
orang tua pasti cinta kepada anaknya tapi kecintaan kepada anak 
jangan kelewat batas anak dimanja, mau apa saja diberikan, anak 
dimanja saking sayang sama anak-anaknya, tidak shalat subuh 
dibiarkan, saking cinta sama anaknya anaknya main sampai larut 
malam, pulang pagi dibiarkan, sekalipun ayahnya ahli ibadah 
sekalipun, tapi kalau kita salah mendidik anak maka Allah 
katakan jangan sampai anak-anak kita membuat kita lalai.

Apa akibatnya kalau kita lalai dalam mendidik anak-

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta 
bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat 
Allah. Dan barangsiapa berbuat demikian, maka mereka itulah 
orang-orang yang rugi” (QS. Al-Munafiqun/63: 9).
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anak kita, mendidik keluarga kita, maka al-Quran sudah 
menggambarkan ada keluarga, ada anak-anak yang mereka 
masuk ke dalam neraka, di dalam neraka ini  anak nggak mau 
sendirian, dia komplain menuntut keadilan kepada Allah, apa 
yang mereka katakan ini anak-anak yang salah terdidik sehingga 
mereka terjerumus ke dalam neraka mereka demonstrasi 
komplain menuntut keadilan kepada Allah, mereka berkata :

Yaa Allah jangan hanya saya Engkau siksa di dalam neraka ini 
yaa Rabb, saya tidak mau sendirian di dalam neraka ini saya bisa 
masuk neraka gara-gara orang tua saya tidak pernah mendidik 
saya dengan pendidikan agama, orang tua saya memanjakan 
saya, orang tua saya memberikan apa yang saya mau, saya tidak 
salat dibiarkan, yaa Rabb, saya tidak mengaji dibiarkan, yaa Rabb 
saya tidak puasa dibiarkan, ya Rabb sehingga saya besar menjadi 
manusia zalim, saya meninggal dunia masuk ke dalam neraka, 
Allah Bertanya apa yang kau minta? apa kata anak di dalam 
neraka kalau aku bisa masuk neraka gara-gara orang tua saya 
ya Rabb, kalau aku bisa masuk neraka gara-gara orang tua saya 
yang tidak pernah mendidik saya dengan pendidikan agama, 
maka aku pun minta kepadaMu yaa Allah, aku minta keadilan 
kepadaMu agar orang tua kami mereka para pembesar-pembesar 
kami, dimasukkan bersama-sama kami ke dalam neraka, orang 
tua rugi Pak orang tua bangkrut atas semua amalnya di dunia. 
Wallahu ‘alam (bersambung).r (BUT)

Artinya : Dan mereka berkata, “Ya Tuhan kami, sesungguhnya 
kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, 
lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar)” 
(QS. Al-Ahzab/33: 67).
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Nama Agama SemulaNo.

1
2
3

Katholik
Kristen
Kristen

Yunastio Satriawan
Artha Tiodora
Sandra Kristina Marlina

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Pelayanan Ikrar Syahadat / Pembinaan Muallaf / Kajian dan 
Kegiatan Remaja Masjid Istiqlal dengan Narahubung : 
• Ustadz Djamalullail (081314124444) dan 
• Ustadz Subhan (08128829 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 :

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 1 - 7 November 2022 :

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

Bank Mega Syari’ah (BMS) No. rekening 1000212008 
(a/n. 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 
yang 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

12 Nov

13 Nov

14 Nov

15 Nov

16 Nov

17 Nov

Narasumber

H. Abu Hurairah Abd. 
Salam, Lc, MA

Drs. H. Hasanuddin 
Sinaga, MA

Dr. H. Mulawarman 
Hannase, Lc, M.Hum
  
Hj. Sumayyah 
Ba’abduh, Lc 

Dr. Hj. Romlah Askar

KH. Ahmad Busyairi, 
Lc, MA

 

Bahasan/ Materi

Riyadussholihin

Tafsir Al-Maraghi

Al-Bayan Lima 
Yusyghilul Adzhan  

Adabun Nisa (Al-
Mausum bi kitab 
Al-Ghayah wan 
Nihayah) 

Asbaabul Wuruud

Muhammad 
Rasulullah SAW 
- Syamailuhu 
Alhamidah, 
Khisholuhul 
Majidah

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 4 November 2022, adalah untuk :
1.  Almarhum Muhammad Kaysa Setyawarman bin Ady Agus 

Setyawarman, usia 20 tahun. Wafat, 30 Oktober 2022 di Tambun-
Jawa Barat

2.  Almarhum H. Agus Basuki bin Djayusman Ranasudirdja, usia 
67 tahun. Wafat, 17 Juli 2022 di Jakarta

3.  Almarhum H. Omay Komarudin bin H. Abidin, usia 80 tahun. 
Wafat, 01 Nopember 2022 di Singaparna, Tasikmalaya

4.  Almarhum H. Sahlan Bunyamin bin Adam, usia 75 tahun. 
Wafat, 15 Oktober 2022 di Brebes

5.  Almarhum H. Ahmad bin Abdurrahman, usia 80 tahun. Wafat, 
27 Oktober 2022 di Parado

6.  Almarhum Sabilly, Fathul. M bin Hamdanus Lukman, usia 14 
tahun. Wafat, 28 Oktober 2022 di Jakarta

7.  Almarhum H. Hakimuddin Lubis bin Jalaluddin Lubis. Wafat, 
28 Oktober 2022 di Medan

8.  Almarhum H. Hilman Al Madani bin H. Syarifudin, usia 44 
tahun. Wafat, 30 Oktober 2022 di Jakarta

9.  Almarhum Ayyub bin Saman, usia 74 tahun. Wafat, di Sungai 
Liat Bangka

10. Almarhumah Rosuna binti Bujang, usia 72 tahun. Wafat, di 
Sungai Liat Bangka

11. Almarhumah Hj. Zulaiha binti H. Abdullah, usia 73 tahun. 
Wafat, di Sungai Liat Bangka

12. Almarhumah Zaenah binti Mat Zein, usia 63 tahun. Wafat, 02 
Nopember 2022 di Jakarta

13. Almarhumah Asmini binti Samawi, usia 47 tahun. Wafat, 03 
Nopember 2022 di Jakarta

14. Almarhumah Rosnah binti H. Mahdar, usia 48 tahu.n Wafat, 04 
Nopember 2022 di NTB.

َ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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Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal

11 Nov 04 : 06 11 : 40 14 : 59 17 : 51 19 : 04

12 Nov 04 : 06 11 : 40 15 : 00 17 : 51 19 : 04

13 Nov 04 : 06 11 : 40 15 : 00 17 : 52 19 : 04

14 Nov 04 : 06 11 : 41 15 : 01 17 : 52 19 : 05

15 Nov 04 : 06 11 : 41 15 : 01 17 : 52 19 : 05

16 Nov 04 : 06 11 : 41 15 : 02 17 : 53 19 : 06

17 Nov 04 : 06 11 : 41 15 : 02 17 : 53 19 : 06

11 Nov 04:06 11:40 14:59 17:51 19:04
12 Nov 04:06 11:40 15:00 17:51 19:04
13 Nov 04:06 11:40 15:00 17:52 19:04
14 Nov 04:06 11:41 15:01 17:52 19:05
15 Nov 04:06 11:41 15:01 17:52 19:05
16 Nov 04:06 11:41 15:02 17:53 19:06
17 Nov 04:06 11:41 15:02 17:53 19:06

  
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku November 2022

JADWAL WAKTU SHALAT

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

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: Hendra Sofiyansyah, S.Sos 
Dewan Redaksi: H. Saparwadi, SE.I; Drs. H.A. Dzulfatah Yasin, 
M.Ag; Abdul Rasyid Teguhdin Hamid, M.Pd; Budi Utomo, Lc, 
MA; Ibrahim Atho, S.Ag; Minhajul Afkar, SH.I; Nurul Fajriyah  
Bendahara: Endang Suherna, SE  Wakil Bendahara: Subhan, 
S.Pd.I TU dan Sirkulasi: H. Aminuddin; Rullyansyah; Didiet 
Nanditio, SE; Joni Sagara; Suharti; Aril Muhrizadipura; Sumedi.



Masjid Istiqlal menyelenggarakan Shalat Gerhana Bulan, di Lantai Utama 
pada Selasa (8/11). Pelaksanaan seusai menunaikan Shalat Magrib 
Berjamaah.  Shalat Gerhana Bulan diimami oleh H. Ahmad Muzakkir 

Abdurrahman, Lc, MA,  bertugas sebagai bilal, H. Saiful Anwar, S.Pd.I, dan  
khutbah disampaikan oleh Al-Mukarram Drs. KH. Hasanuddin Sinaga, 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


