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PENGANTAR REDAKSI

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillaahir rahmaanir rahiim. Segala puji bagi Allah 

subhanahu wata'ala, dan cukuplah Dia yang kami puji. Dan 
semoga salam sejahtera akan selalu tercurahkan kepada seorang 
hamba terpilih Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam 
beserta keluarga dan sahabatnya. Dan hanya kepada-Nya kami 
memohon pertolongan dan bertawakkal.

Pembaca yang budiman, kembali Mimbar Jum’at Masjid 
Istiqlal menemui pembaca walaupun masih dalam kondisi dan 
suasana pandemi Covid-19. Do’a kita panjatkan dan ikhtiar kita 
laksanakan, seraya memohon ampunan Allah Yang Maha Kuasa, 
memohon agar menghilangkan wabah ini, terutama dari bumi 
Nusantara. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya 
kepada Engkau kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami 
untuk selalu dzikr (mengingatMu), kami berharap dengan selalu 
ingat kepada-Mu, kami semakin mengenal-Mu. “Man ‘arafa 
nafsahu fa qad ‘arafa Rabbahu” (siapa yang mampu mengenal 
dirinya, maka dia akan mampu mengenal Tuhannya). 

Intisari khutbah pada edisi kali ini mengangkat tema 
“Makrifatullah sebagai Landasan Ketaqwaan Umat” yang 
insya Allah disampaikan oleh KH. Munahar Muchtar. Sebagian 
orang menyebut ilmu untuk mengenal Allah subhanahu wata'ala 
adalah “ilmu makrifat”. Untuk mencapai “ilmu makrifat” hanya 
bisa ditempuh dengan menjalani ajaran tasawuf yang bersumber 
dari Al-Qur’an dan Al-Hadits. Maqam “makrifatullah” dikatakan 
sebagai level tertinggi dalam ilmu tasawuf. Sekilas tentang “ilmu 
tasawuf ” dapat dibaca dalam kolom Hikmah pada Mimbar Jum’at 
edisi kali ini. Intisari pembahasan pada kolom Dilaog Zuhur 
mengangkat salah satu tema yang menarik yaitu “hadhanah” 
atau yang sering dikenal dengan pengasuhan atau hak asuh 
anak. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. 
Akhirnya selamat membaca. (SPR)  r
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KHUTBAH JUM’AT

Ma’rifatullah sebagai
Landasan Ketaqwaan Umat

Oleh : KH. Munahar Muchtar H.S.

(Intisari Khutbah Jum’at, 25 Muharam 1443 H / 3 September 2021 M)

Khutbah Pertama 

ه ذه  لله  د  م  ح  ل  ا    ب  و  ن  الذ  ر  فه غ  ي  و   ح  ف  ص  ي  و   و  ف  ع  ، ي  به و  غ  ر  م  ال   ض  ي الر 
َم  ي     ق  ق ه ي    و  ض  ر  ي  ي و  طه ع  ، ي  ب  و  ت   ي  اصه لع  ا   ل  ع  ل   ل  ههم  ي   و  له
يَفه ش  ي   و  نه غ  ، ي  ب  و  ي  ع  ال   ت   س  ي  ي و  قه س  ي  و   م  عه ي ط   ب  و  ل  ط  م  ال  
َ   ال  ع  ت  و   ك  ار  ب  ت   ه  د  م  ن    ،ب  و  ر  ك  ال   ف  شه ك  ي  و    اته ل  له  و  ًدا ه   
ه و   ره و  ن  به  ذ  و  ع  ن  و   ،ب  و  س  ن  م   ةه ي  ل  ع  ال   ه ره ك  ال   هه ج  ه  ن  مه  ي   اسه و  س  و  ال   ش  
 ل   ن  أ   د  ه َش  أ  و   ، به و  ذ  ك  ال  

 
  ل    ا

 
 ،به و  ه  ر  م  ال   ابه ن  ج  ال   و  ذ    لل  ل  ا

 ، به و  ه  و  م  ال   امه ق  م  ال   و  ذ   ل   و  س  ر  و   ه  د  ب  ًدا ع  م  ح   م  ن  د  ي ه س    ن  أ   د  ه ش  أ  و  
ه  د  د  ع   هه ي  ل  ع   ك  ره ب  و   ل ه  س  ل ه و  ص   م  ه الل   اَم  ك   ، و  ص  ح  ال  و   اله م  الر 
ا .ب  و  ل  ق  ال   و  ن  ر  ائه ص  ب   هه ي  ل  ا ع  ن  ته ل  ص  به  ر  و  ن  و   ،ص  ع   و  أ   د  ب  ع   ه  اع  ط  أ   أ م 

د   ي ك    ،ب ع  صه ن ف سه  الن اس   أ ُّيذ ا ف أُو  ى و  ت ق و  اَُّيذ  ا أ  ي  ، ف   لله  به
 ن  و  اضه  ح  ال  

 
  ن  ت  و  م   ت  ل  و   هه اته ق  ت   ق  ح   ا لل  و  ق  ت  ، ا

 
 .ن  و  م  له س  م   ت   ن  أ   و  ل  ا
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Ma’rifatullah secara bahasa berarti mengenal Allah subhanahu 
wata'ala. Mengenal Allah dan mencintai-Nya merupakan 

kewajiban dan tuntutan yang paling utama dalam Islam. Dalam 
kaitan ini, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata : “Semakin 
bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah Azza wa 
Jalla, maka semakin bertambah pula rasa takut dan peng-agung-
an hamba tersebut kepada-Nya”. Pengetahuan yang diperoleh  
ini nantinya akan melahirkan perasaan malu, pengagungan, 
pemuliaaan, merasa selalu diawasi, cinta, tawakal, selalu ingin 
kembali, serta ridha dan tunduk kepada perintah-Nya. Dalam 
sumber lain disebutkan bahwa Syaikh Abdurrahman as-Sa’di 
rahimahullah mengatakan bahwa semakin banyak pengetahuan 
seseorang tentang Allah, maka rasa takutnya kepada Allâh 
pun semakin besar, yang kemudian rasa takut ini menjadikan 
dirinya (selalu) menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat 
dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Dzat yang 
dicintainya. Firman Allah subhanahu wata'ala :

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada 
Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu 
mati kecuali dalam keadaan Muslim” (QS. Ali Imran/3:102). 

                  

     
 

Artinya : “Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin (ajal) datang 
kepadamu” (QS. Al-Hijr/15 : 99).

            

 

             ....      
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Ma'rifatullah merupakan puncak  kesadaran yang  
menentukan perjalanan hidup seorang hamba menuju Tuhannya. 
Dengan ma'rifatullah, seorang hamba dapat mengetahui 
tujuan hidup yang sesungguhnya sehingga dengan sadar dia 
akan berupaya menempuhnya secara bersungguh-sungguh. 
Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyyah manusia secara 
keseluruhan. Orang yang mengenal Allah subhanahu wata'ala 
akan merasakan hidupnya tenang, lapang, dan dia hidup dalam 
rentangan panjang antara sabar dan syukur.

Puncak ilmu adalah mengenal Allah subhanahu wata'ala. 
Seseorang dikatakan sukses dalam belajar atau menuntut ilmu 
apabila dia semakin mengenal dan semakin dekat kepada 
Allah. Sehingga sekolah tinggi, segudang gelar prestisius, harta 
melimpah, dan jabatan yang tinggi, seharusnya dijadikan oleh 
seorang hamba sebagai sarana yang membuatnya semakin 
dekat, semakin kenal dan semakin taat kepada Allah subhanahu 
wata'ala.

Ma'rifatullah adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal 
Allah subhanahu wata'ala akan membuahkan akhlak mulia. 
Betapa tidak, dengan mengenal Allah subhanahu wata'ala 
kita akan merasa ditatap, didengar dan diperhatikan oleh 
Allah, sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang 
dikehendaki Allah subhanahu wata'ala. Inilah kenikmatan hidup 
yang sebenarnya.

Dengan ma'rifatullah hidup menjadi tenang, terarah, ringan 
dan bahagia. Sebaliknya jika kita jauh dari Allah subhanahu 
wata'ala, hidup akan terasa berat, sempit, sengsara, tenggelam 
dalam lumpur dosa, dan terus menerus hidup dalam rentang 
waktu dan ruang kehinaan. 

Artinya : “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah 
dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) 
agama .… ” (QS. Al-Bayyinah/98 : 5).
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Ciri-ciri orang yang mengenal Allah subhanahu wata'ala (al-
‘arif billah) adalah bahwa dirinya tidak takut dan tidak bersedih 
hati (                                       ) dengan urusan duniawi. Karena 

itulah maka kualitas makrifat seseorang dapat diukur saat 
ada rasa cemas dan takut kehilangan dunia. Sebab orang yang 
makrifat, susah-senangnya tidak diukur oleh ada tidaknya dunia, 
tetapi diukur oleh kedekatan dirinya dengan Allah subhanahu 
wata'ala. Orang yang makrifat akan senantiasa menjaga kualitas 
ibadahnya. Karena dengan terjaganya ibadah, akan mendatangkan 
banyak manfaat dan  keuntungan dalam hidup, di antaranya: 
hidup kesehariannya selalu berada di jalan yang benar, memiliki 
kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup, Allah subhanahu 
wata'ala akan selalu memberi karunia keberkahan dalam 
hidupnya, selalu merasakan manis batin dalam menghadapi 
pahitnya kehidupan, memiliki kendali penuh dalam hidup, selalu 
berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah subhanahu 
wata'ala, memiliki ruhiyyah imaniyah yang kuat.

Adapun sarana yang dapat mengantarkan seorang hamba 
pada ma'rifatullah di antaranya adalah dengan akal sehat (al-
‘aqlussalim). Akal sehat manusia jika digunakan untuk memikirkan 
dan merenungkan apa yang ada di sekelilingnya dari ciptaan Allah 
dapat menjadikan pemiliknya sampai pada ma'rifatullah yang 
sempurna. Al-Qur'an menjelaskan dalam berbagai ayat tentang 
pengaruh perenungan makhluk sebagai sarana pengenalan 
kepada Sang Khaliq. Allah subhanahu wata'ala berfirman yang 

َزنمونَ  ْ ََيْ ْم َواَلُهم  اَلَخْوٌف عَلَْْيِ

Artinya : “Barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka 
sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan akan kami 
bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta” 
(QS. Thaha/20 : 124 ).
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artinya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan 
silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda–tanda bagi 
orang yang berakal. Yaitu orang–orang yang mengingat Allah 
dalam keadaan berdiri, duduk atau dalam keadaan 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 api 
neraka” (QS. Ali Imran/3 : 190-191). Senada dengan ayat tersebut, 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

Kemudian sarana yang lain adalah dengan mengenal para 
Nabi dan Rasul. Kita dapat mengenal Allah dengan baik melalui 
dakwah dan penjelasan dari para Rasul. Karena mereka memang 
diutus untuk mengenalkan dan mengajak umat manusia kepada 
Allah. Allah subhanahu wata'ala berfirman : 

Kemudian, sarana lain yang tidak kalah pentingnya adalah 
mengenali nama dan sifat Allah subhanahu wata'ala disertai 
dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan 
ini menjadi sarana untuk mengenali Allah subhanahu wata'ala. 

Artinya : “Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah dan 
janganlah berfikir tentang dzat Allah” (HR. Abu Nu'aim).

ي  ي َوََل تََفكَُّروا ِفي َذاتي اَّللَّ ْ َخلْقي اَّللَّ  تََفكَُّروا ِفي

Artinya : “Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami 
dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah Kami turunkan 
bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia 
dapat melaksanakan keadilan” (QS. Al-Hadid/57 : 25).

                       

       ....     
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Cara inilah yang Allah subhanahu wata'ala gunakan untuk 
memperkenalkan dirinya kepada makhluk-Nya. Dengan asma 
dan sifat ini terbukalah jendela bagi manusia untuk mengenali 
Allah subhanahu wata'ala lebih dekat lagi. Asma dan sifat Allah 
subhanahu wata'ala akan menggerakkan dan membuka hati 
manusia untuk menyajikan pancaran cahaya Allah subhanahu 
wata'ala. Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam surat al-Isra  
yang artinya  "katakanlah: serulah Allah subhanahu wata'ala atau 
Ar-Rahman.   Dengan   nama   yang   mana   saja    kamu    seru, 
Dia memiliki nama–nama yang baik (                          )  (QS. Al-
Isra/17 : 110).

Dalam kaitannya dengan hati, bahwa hati manusia ada tiga 
bagian.  Pertama,  hati  yang  mati  (                    )  yaitu hati orang-
orang kafir yang menolak setiap kebenaran yang haq, menolak 
al-Qur’an, menolak as-Sunnah dan tidak percaya adanya Allah 
subhanahu wata'ala dan tidak mengakui kenabian Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai utusan-Nya yang terakhir. 
Kedua,   yaitu   hati   yang    sakit   (                     )   yakni    hatinya
 orang-orang munafik. Ia muslim, tapi kadangkala menolak 
ajaran Islam yang hakiki dan selalu bertentangan dengan perintah 
dan larangan Allah subhanahu wata'ala yang termaktub dalam 
al-Qur’an dan as-Sunnah. Namun orang yang “berhati sakit” 
ini dapat diobati dengan kesadaran diri orang tersebut, lalu ia 
kembali ke jalan yang benar dengan selalu dekat dan terus belajar 
serta mendengarkan nasihat dari para ulama dan orang-orang 
shaleh.   Kemudian   yang   terakhir,   adalah   hati   yang   tenang 
(                     ) yang dianugerahi Allah subhanahu wata'ala kepada 
orang-orang yang beriman dan senantiasa berpegang teguh 
dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, cinta kepada para ulama dan 
orang-orang shaleh serta selalu mendengarkan nasihat-nasihat 
dari mereka. r

 ت  ي   م   ب  ل  ق  

  ن  س ْ ح  الْ  اء  ْس  ْلأ ا  

 ي   ل  س   ب  ل  ق  

 ض  ي  ر  م   ب  ل  ق  
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Khutbah Kedua 

ْهْده ُد نْ مُ َالَْحْمُد هلِل الْ  أ ِش ِِ َعِهه ْ ِْ ِ َِش ِْ ََهِْي ِِ الْ ِعِم عَََل ِعَباِدِه ِبِديِْنه
ِيههَه ََلُ  َْ الَّ هللُا َِشْحههَدُه ال 

ِ
ََلَ ا
ِ
ِِ ْهْن ال ا َْ َدَ ههَد ِبهه ْرغَاًمهها ِلَمهه

ِ
ا

ْْهِ  
ِ
ِيدُد ااْل ًدا َعْبُدُه َِشَرُسْْيَُلُ سهََ َدََن ُمَحمَّ يدِ ْهنَّ سََ ْهْد َُد  َِشَكَفَرأ َِش

ِدََن  يدِ َ  سههََ ِِ ْ عَههََل َعْبههِدَو  َِشَرُسههْْي د َِ َّ ُمَّ َلههِود َِشَسهه ههأاَّه َِشالْبَََشِ
ََّصهَْت عَْْيٌ ِبنََظرٍ  ِِ َماات ِب ٍد َِشْ َِلِ َِشََصْ أ ُمَحمَّ ََبٍ ُُْذٌن ِِبَ  ِش

َُْيا هللَا تََعاََل َِشَذُرِْشا الَْفْياِحَش َمها   َّ االنداُس ات ا بعُد ( فيَآ اُّيه ْ مد  (
 َِ ُمَعه َُ َِ َِشُحُرهْْيِر الْ اعَه ََ َِشَحهاِفُظْْيا عَهََل الطَّ َظ ََر ِمْْنَا َِشَما بََطه

ْه  فِ  ْهَمَرُُكْ ِبآهْمٍر بََد ْهنَّ هللَا  َِ أ َِشاْعهَُمْْيا   َماعَ ََ ِِ َِشَّنَه َّ َِشالْ ه ِِ ِِ ِبنَْف يه
نَّ هللَا  ِ

َْ دَههاإًَِل عَِه ًهها  ا ََ تََعههاََل َِشلَههْم ئَههَ  أ فََهها ِِ َِ دُْدِسهه ِبَمََلئَِكهه
 ِِ هْْيا عَهَْيه ََ ْ َمُْهْْيا َلهه ْئه ِ َِّ َها ا ْهُّيه د يَهآ   ُِ يَُصههْيَن عَََل النَِّبِ َِشَمََلئَِكتَ

دْ  َِ َّ ُمَّ َلِود َِشَس ِهْيًماأ َاَّه ِْ َ دُمْْيا ت َِ َِشَسِه ٍد َِشعَََل ْ  ِيدِدََن ُمحمَّ  عَََل سََ
 َِ ْ ههَراِ ْ َ َِشعَههََل ْ  ِ

ِيدِدََن ا ههٍد  َصَ َلهههَّْيَت عَههََل سههََ ِيدِدََن ُمَحمَّ سههََ
ْيٌدأ  َِ ْيٌد َم ََّه ََحِ ن

ِ
ْ َراِ َ  ِِف الَْعالَِمْْيَ ا

ِ
ِيدِدََن ا  سََ

 ََ ْئ ِ َِّ ََ ا اِدِدْئ َِ الُْخهََفاِء الرَّ َّ ُمَّ َِشاْرَض َع دََرْْيا ِِبلَْحهِ د َِشَانُهْْيا اَّه
 َِ هَّ َِ الِههَِ د َِشَعهه ههَر َِشُعوَْمههاَن َِشعَههِاٍ َِ  َْكههٍر َِشُوَ ْه ِِ يَْعههِدلُْيَن  ِبهه
ِعهْْيَ  ْهْنَ هاِب نَِبِيدهَه  ْهَْصَ َْ سهائِِر  ِِ اْلِكهَراِ  َِشَعه ه ِمْْيَ َِّهَْعَْشَ الُْمَهِمد

ْ َولمْك ِفي ال لآّيتي اَبَرَك هللُا ِلي ُُكْ ابي ّيا
ِ
ْ َوا ْْيي، َونََفَعِني آني الَعظي ُقْرآ

. ْْيي ْكري احلَكي ي َ  والا َ حَ بْ س ُ  هللاَ  لُ أ  ْس ن َ وَ  هُ ان ُ  نْ  آ  اَل عَ ت اي عَ ي َ ا مَ نَ مَ ل  نْ آ  ا وَ نَ عُ فَ نْ اي
 َ ََ ِلي وْ قَ  لُ وْ قُ آ   .نَ يْ دي تَ هْمُ الْ  نَ مي  ناَ لَ عَ يَْ  نْ آ  وَ  انَ مَ ل  عَ  مَ ا بي نَ عَ فَ نْ ي ا ذَ  
َ  وَ ِلي  ْْيَ ظي عَ الْ  هللاَ  رُ في غْ تَ س ْ آ  وَ    هُ وْ رُ في غْ تَ اس ْ فَ  مُكْ ل

ِ
 ْيرحي ال   رُ وْ فُ غَ الْ  وَ َُ  هُ ن  ا
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َْ تَهِبعَ  َِ الهَّاِبِعْْيَ َِشََتِبِعه  الهَّهاِبِعَْي َِشَمه ََل يَهْْيِ  َِشَع
ِ
هاٍن ا َِ ْح ِ

 ُْم ِِب
 َِ ْهْ هههِ ِ اْلَكَفهههَر هههِهِمْْيَ َِش ِْ ُ ْسهههََلَ  ِشاو ِ

ْهِعههه َّ ااْل َّ ُهههمَّ  أ اَّه َِ ْئههه اِلد
ْهْلهِهْ   َّ ُهمَّ ْ ِمَّْها ِِف ِبهََلِدََن َِش أ اَّه َِ ئه ْهْعَداَء اِلد ْر  أ َِشَدِمد َِشاوَُْشِِكْْيَ

 َ َّ ُمَّ ِِشاَليَت ُُْمْْيِرََنأ َِشاْدَعِو اَّه  َِ ََاَوأ ُِشاَل َّ َْ َخافََه َِشات  َْا ِفْيَم
ِْْْيَ َِشاوُْؤِمَْاِت اْْلهْحيَاِء  ِهَماِت َِشاوُْؤِم ِْ ُ ِهِمْْيَ َِشاو ِْ َّ ُمَّ اْغِفْر َِّهُم اَّه
َْ َعنَّها  ََ الَْعِطيَّهاِتأ اَّهَّ همَّ اْدفَه ِهَه ََي َِشاِ ه ِمْْنُْم َِشاْْلهْمَْياِت ِ َرَْحَ

ََن ِشَ  ََ َِشُسهْْيَء الِْفهَ ِ َمها َظ َهَر الَْبََلَء َِشالَْيَِبَء َِشالِ د ََ َِشاِوَحه اَلِز ال َّ
َْ َسههائِِر ِبههََلِد  ًَ َِشَعهه هه ََن َ ههَوا َخالَّ َْ بَههَاِ ََ َعهه ِمْْنَهها َِشَمهها بََطهه
 ًَ نَ نَْيهها َحِههََ َّنَهها ْ ِتنَهها ِِف اله أ َرب ًَ ََي َربَّ الَْعههالَِمْْيَ هه ههِهِمْْيَ عَامَّ ِْ الُْم

ًَ  َِشِدَْها عَه نَ ِِ َحِهََ نَّ هللَا َِشِِف اْل ِخَر ِ
َواَب النَّهاِرأ ِعَبهاَد هللِا إ ا

 َِ ََ  َِشئَْْنَهه   َعهه َُههْر يَْهههاِء ِذْ الْ
ِ
ههاِن َِشا َِ ْح ِ

َِ َِشااْل يَههآُُمُر ِِبلَْعههْد
الَْفْحَشاِء َِشالُْمْنَكِرَِشالَْبْغِ  يَِعُظُُكْ لََعهَُُّكْ تَهَوكَُّرِْشَنأ فَهاْذُكُرِْشا هللَا 

َْ فَْرهِ ِ الَعِظْ َ يَْوُكْرُُكْ َِشاْدُكُرِْشُه  لَهُْْيُه ِمه ِِ ئَهِ ْدُُكْ َِشاسهَْ عَََل ِنَعِم
ْهْكََبُ  ْكُر هللِا َع َّ َِشَجوَّ  ِ َِ أأ يُْعِطُُكْ َِش َِ ََل   َاِدْيُمْْياالصَّ

 

ْهْده ُد نْ مُ َالَْحْمُد هلِل الْ  أ ِش ِِ َعِهه ْ ِْ ِ َِش ِْ ََهِْي ِِ الْ ِعِم عَََل ِعَباِدِه ِبِديِْنه
ِيههَه ََلُ  َْ الَّ هللُا َِشْحههَدُه ال 

ِ
ََلَ ا
ِ
ِِ ْهْن ال ا َْ َدَ ههَد ِبهه ْرغَاًمهها ِلَمهه

ِ
ا

ْْهِ  
ِ
ِيدُد ااْل ًدا َعْبُدُه َِشَرُسْْيَُلُ سهََ َدََن ُمَحمَّ يدِ ْهنَّ سََ ْهْد َُد  َِشَكَفَرأ َِش

ِدََن  يدِ َ  سههََ ِِ ْ عَههََل َعْبههِدَو  َِشَرُسههْْي د َِ َّ ُمَّ َلههِود َِشَسهه ههأاَّه َِشالْبَََشِ
ََّصهَْت عَْْيٌ ِبنََظرٍ  ِِ َماات ِب ٍد َِشْ َِلِ َِشََصْ أ ُمَحمَّ ََبٍ ُُْذٌن ِِبَ  ِش

َُْيا هللَا تََعاََل َِشَذُرِْشا الَْفْياِحَش َمها   َّ االنداُس ات ا بعُد ( فيَآ اُّيه ْ مد  (
 َِ ُمَعه َُ َِ َِشُحُرهْْيِر الْ اعَه ََ َِشَحهاِفُظْْيا عَهََل الطَّ َظ ََر ِمْْنَا َِشَما بََطه

ْه  فِ  ْهَمَرُُكْ ِبآهْمٍر بََد ْهنَّ هللَا  َِ أ َِشاْعهَُمْْيا   َماعَ ََ ِِ َِشَّنَه َّ َِشالْ ه ِِ ِِ ِبنَْف يه
نَّ هللَا  ِ

َْ دَههاإًَِل عَِه ًهها  ا ََ تََعههاََل َِشلَههْم ئَههَ  أ فََهها ِِ َِ دُْدِسهه ِبَمََلئَِكهه
 ِِ هْْيا عَهَْيه ََ ْ َمُْهْْيا َلهه ْئه ِ َِّ َها ا ْهُّيه د يَهآ   ُِ يَُصههْيَن عَََل النَِّبِ َِشَمََلئَِكتَ

دْ  َِ َّ ُمَّ َلِود َِشَس ِهْيًماأ َاَّه ِْ َ دُمْْيا ت َِ َِشَسِه ٍد َِشعَََل ْ  ِيدِدََن ُمحمَّ  عَََل سََ
 َِ ْ ههَراِ ْ َ َِشعَههََل ْ  ِ

ِيدِدََن ا ههٍد  َصَ َلهههَّْيَت عَههََل سههََ ِيدِدََن ُمَحمَّ سههََ
ْيٌدأ  َِ ْيٌد َم ََّه ََحِ ن

ِ
ْ َراِ َ  ِِف الَْعالَِمْْيَ ا

ِ
ِيدِدََن ا  سََ

 ََ ْئ ِ َِّ ََ ا اِدِدْئ َِ الُْخهََفاِء الرَّ َّ ُمَّ َِشاْرَض َع دََرْْيا ِِبلَْحهِ د َِشَانُهْْيا اَّه
 َِ هَّ َِ الِههَِ د َِشَعهه ههَر َِشُعوَْمههاَن َِشعَههِاٍ َِ  َْكههٍر َِشُوَ ْه ِِ يَْعههِدلُْيَن  ِبهه
ِعهْْيَ  ْهْنَ هاِب نَِبِيدهَه  ْهَْصَ َْ سهائِِر  ِِ اْلِكهَراِ  َِشَعه ه ِمْْيَ َِّهَْعَْشَ الُْمَهِمد
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Semoga Allah subhanahu wata'ala mengokohkan kita di atas 
kebenaran, bukan di atas kebatilan. Ajaran tasawwuf yang 

populer yang mengajarkan penyucian jiwa, pendekatan diri 
kepada Allah serta membuang jauh-jauh ketergantungan hati 
kepada dunia serta mengikatkan hati manusia hanya kepada 
Allah, tentu kita sudah akrab. Meskipun demikian, sebagai 
seorang muslim yang baik tentunya kita tidak akan berbicara 
dan bersikap kecuali dengan landasan dalil. Allah subhanahu 
wata'ala berfirman :

Sesungguhnya berbicara perkara penyucian jiwa, 
melembutkan hati dan pendekatan diri kepada Allah serta 
melepaskan ketergantungan hati kepada dunia dan mengikatkan 
hati manusia kepada Rabbnya merupakan ajaran Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam  tanpa kita ragukan barang sedikit 
pun. Allah subhanahu wata'ala  berfirman :

Artinya : “Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu 
tidak memiliki ilmu tentangnya, sesungguhnya pendengaran, 
penglihatan dan hati, itu semua pasti dimintai pertanggung 
jawabannya” (QS. Al-Israa/17 : 36).

                      

          
 

                  

                  

           
 

Sekilas tentang Sufi

HIKMAH

Oleh : H. Abu Hurairah Abdul Salam, Lc, MA 
(Wakabid Penyelenggara Peribadatan BPMI)
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Maka tugas Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam adalah 
membacakan dan menerangkan ayat-ayat Allah, menyucikan 
jiwa manusia dari berbagai kotoran dosa dan kesyirikan, dan 
mengajarkan Al-Kitab dan As-Sunnah kepada mereka. Oleh 
karena itulah apabila kita membuka kitab-kitab hadits maka 
kita akan jumpai di sana sebuah bab khusus yang menyebutkan 
riwayat-riwayat hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang 
mengajarkan penyucian jiwa dan melembutkan hati. Seperti 
yang terdapat di dalam Shahih Bukhari, Kitab Ar-Riqaaq (hal-
hal yang dapat melembutkan hati), di sana beliau membahas 
hadits-hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang terkait 
dengan hal ini sebanyak seratus hadits lebih.

Demikian juga murid Imam Al-Bukhari yaitu Imam 
Muslim rahimahullah membahas masalah ini dalam beberapa 
kitab seperti Kitab Ar-Riqaaq, Kitab At-Taubah, Kitab Shifatul 
Munafiqin wa Ahkamuhum, dan lain sebagainya hingga Kitab 
Az-Zuhd wa Raqaa’iq yang mencantumkan sekitar dua ratus 
hadits lebih tentang penyucian jiwa dan hal-hal yang terkait 
dengannya di dalam Shahihnya. Demikian pula di antara para 

Artinya : “Sungguh Allah telah mengaruniakan nikmat bagi 
orang-orang yang beriman ketika mengutus rasul dari kalangan 
mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-
Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka 
Al-Kitab dan Al-Hikmah (As-Sunnah) padahal sebelumnya 
mereka dulu berada di dalam kesesatan yang nyata”.
(QS. Ali Imran: 164).
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ulama ada yang menyusun kitab khusus tentangnya seperti Adz-
Dzahabi yang menulis kitab Al-Kaba’ir tentang dosa-dosa besar. 
An-Nawawi yang menulis Riyadhush Shalihin yang mencakup 
berbagai pembahasan tentang penempaan diri dan penyucian 
jiwa. Bahkan banyak kitab hadits yang dinamakan dengan 
kitab Az-Zuhd, seperti Az-Zuhd karya Abu Hatim Ar-Razi, 
Az-Zuhd karya Abu Dawud, Az-Zuhd karya Imam Ahmad 
bin Hanbal, dan lain-lain, semoga Allah merahmati mereka 
semua. Bukankah dengan membaca ayat-ayat Al-Qur’an, 
kemudian riwayat-riwayat hadits sahih serta penjelasan ulama 
yang ada di dalam kitab-kitab tersebut kita dapat mempelajari 
bagaimanakah menyucikan jiwa, bagaimana mendekatkan diri 
kepada Allah dan bagaimana melepaskan ketergantungan hati 
kepada selain-nya.

Inilah pelajaran-pelajaran akhlak dan penyucian jiwa yang 
disampaikan oleh para ulama kepada kita. Sehingga kalau yang 
dimaksud dengan ilmu tasawwuf adalah itu semua (penyucian 
jiwa) maka akan kita katakan bahwa itulah yang diajarkan oleh 
Ahlus Sunnah wal Jama’ah alias Manhaj Salafus Shaleh kepada 
umat manusia. Oleh sebab itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
rahimahullah berkata mengenai salah satu sifat Ahlus Sunnah, 
“Mereka memerintahkan untuk sabar ketika tertimpa musibah, 
bersyukur ketika lapang, serta merasa ridha dengan ketetapan 
takdir yang terasa pahit. Mereka juga menyeru kepada 
kemuliaan akhlak dan amal-amal yang baik, mereka meyakini 
makna sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, ‘Orang beriman 
yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik 
akhlaknya’. Dalam kitab al-Aqidah al-Wasithiyah, Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyah mengatakan : Kalau ajaran menyucikan 
diri dan menggantungkan hati hanya kepada Allah sebagaimana 
yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat disebut sufi maka 
saksikanlah bahwa saya adalah seorang sufi. r
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Dari segi literal kata al-Rahman adalah nama untuk sesuatu 
yang bersifat khusus tetepi menunjukkan keumuman 

makna (ism al-khashah bi shifah al-‘amah). Sedangkan, al-
Rahim adalah nama untuk sesuatu yang bersifat umum, tetapi 
menunjukkan kekhususan makna (ism al-‘ammah bi shifah al-
khashah). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa rahmat 
rahmaniyyah ialah rahmat untuk seluruh makhluk, termasuk 
benda alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, orang kafir, 
malaikat, dan lain-lain. Sedangkan, rahmat rahimiyyah hanya 
khusus untuk orang-orang mukmin atau makhluknya yang 
dengan setia menjalankan perintah dan menjauhi larangan-
Nya (insan kamil).

Nama-nama Allah subhanahu wata'ala yang paling sering 
berulang di dalam Al-Qur’an ialah: Allah (2.698), Rabb 
(966), Ilah (166), lalu disusul al-Rahim (144), dan al-Rahman 
(57). Nama al-Rahman dan al-Rahim yang sering berulang 
disebutkan di dalam nama Allah yang lain yang tergabung di 
dalam al-Asma’ al-Husna’. Mungkin karena itu, maka kedua 
nama ini sering menjadi kata majemuk dan kemudian dianggap 
sebagai umm al-Asma’.

Secara teologis, al-Rahman dan al-Rahim digunakan untuk 
menjustifikasi bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wata'ala 

GORESAN IMAM BESAR

Al-Rahim sebagai Induk 
Al-Asma’ Al-Husna (5)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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lebih menonjol sebagai Tuhan Keibuan atau kelembutan (The 
Feminine God) ketimbang Tuhan kebapakan atau kejantanan 
(The Masculine God). Allah subhanahu wata'ala digambarkan 
sebagai Tuhan Maha Lembut (al-Lathif), yang lebih tepat untuk 
dicintai ketimbang untuk ditakuti. Bagaimana cintanya seorang 
ibu terhadap anaknya sulit dikatakan dengan kata-kata, karena 
itu ibu sering diidentikkan dengan Rahim (setimbang fa’il) 
berarti sangat pencinta. Sedangkan, Allah subhanahu wata'ala 
menyebutkan diri-Nya dengan Rahim (setimbang fa’il) berarti 
Maha Pencinta. Secinta apa pun seorang ibu terhadap anaknya, 
jauh lebih cinta Tuhan terhadap hamba-Nya, karena kualitas 
cinta ibu hanya sampai ke tingkat raahim, sedangkan Allah 
subhanahu wata'ala berada di puncak cinta, rahim.

Implementasi teologisnya, sebesar apa pun dosa seseorang 
jika datang dengan tobat sempurna (al-taubah al-nashuhah), 
maka ia akan menjumpai Tuhannya sebagai Maha Penyayang, 
yang tentu Maha Lapang untuk memaafkan. Sebesar apa pun 
dosa hamba-Nya jika yang datang adalah diri-Nya sebagai 
Maha Pengampun (al-Gafur), maka pengampunan-Nya jauh 
lebih besar ketimbang dosa yang paling besar. Inilah makna 
ayat : Katakanlah, “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui 
batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus 
asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-
dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang” (QS. al-Zumar/39 : 53).

Orang-orang yang menghampiri Tuhan dengan kualitas 
Rahman Rahmaniyyah tidak perlu terbebani dosa besar. Yang 
penting ia harus bersedia kembali dengan kesadaran penuh dan 
bertekad untuk tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatan 
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dosanya lagi. Tidak ada dosa besar jika yang datang Allah 
subhanahu wata'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang 
serta Maha Pengampun. Namun, perlu diingat bahwa tidak 
ada dosa kecil jika yang datang Allah subhanahu wata'ala Yang 
Maha Adil (al-‘Adl) dan Maha Pendendam (al-Muntaqim). 
Tidak boleh kita memanfaatkan kemahapengampunan Tuhan 
untuk melakukan dosa dan kesalahan secara sengaja.

Inilah makna pengulangan nama al-Rahman dan al-Rahim 
di dalam basmalah. Allah subhanahu wata'ala memiliki 99 
nama yang lebih dikenal dengan al-Asma’ al-Husna’ dan nama 
al-Rahman dan al-Rahim bukan hanya ditempatkan sebagai 
urutan pertama dan kedua, tetapi kedua nama ini paling sering 
terulang penyebutannya di dalam Al-Qur’an, bahkan kedua 
nama ini memonopoli semua lafadz basmalah. Semoga dengan 
pemahaman dan kesadaran mendalam kita terhadap surah al-
Fatihah, khususnya lafadz basmalah, dapat menambah dekat 
dan lebih dekat lagi kita terhadap Sang Pemilik Nama tersebut 
(Harian Republika, 30 Juli 2021 M/20 Dzulhijjah 1442 H). r 
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“Ilmu tidak akan didapat kecuali dengan 
bersabar atas kesulitan”
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“Ilmu bukanlah apa yang dihafal, 
akan tetapi apa yang bermanfaat”

(Imam Syafi'i rahimahullah)
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Pendahulauan
Pembahasan mengenai hal ini dalam kitab-kitab fiqh biasanya 

ada setelah pembahasan tentang nikah, talak dan nafkah. Kata 
hadhanah berasal dari kata hidhnu yang berarti meletakkan sesuatu 
diantara ketika dan pinggang, biasa diartikan dengan menggendong 
atau memeluk. Pada asalnya berarti mengumpulkan atau memeluk. 
Sebagaimana pada kalimat : Hadhanat al-mar`atu waladaha.

Hadhanah secara umum adalah pengasuhan kepada siapun 
yang tidak atau belum mandiri, yang kurang akal atau yang 
memiliki kebutuhan khusus. Pembahasan kali ini mengambil 
makna pengasuhan.

Pembahasan
Zaenuddin Malibariy memberikan definisi bahwa hadhanah 

adalah : Tarbiyyatu ila man lam yastaqil ila tamyiz, berarti 
pendidikan kepada orang-orang yang belum mandiri sampai 
mandiri. Hal ini adalah dalam rangka menjaga orang yang belum 
bisa memenuhi kebutuhan primernya. Dalam definisi lain :

Biasanya bahasan ini terjadi bila terjadi perceraian. 
Permasalahan yang dibahas adalah tentang kepada siapa hak asuh 
anak diserahkan. Prioritasnya ada pada perempuan, sebagaimana 

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Kitab Fiqih Perempuan 
(Bab Hadhastusnah: Pengasuhan)

Oleh : Hj. Sumayyah Ba'abduh, Lc. 

تقّل بأ موره َوتْرِبيتُه ِبما يْصلحه  الْحضانَة ِحْفظ مْن ََل يَس ْ
 Artinya : “Hadhanah adalah memelihara orang yang tidak mampu 

mengurus urusannya sendiri dan mendidiknya dengan sesuatu 
yang baik baginya”.
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berlaku pada hukum di Indonesia. Apabila terjadi perceraian anak 
di bawah umur maka hak asuh ada pada ibunya.

Terkait dengan hal ini terdapat sebuah hadis dari ‘Abdullah 
bin ‘Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi 
Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam pun menjawab : 

Hadits ini menunjukkan, bahwa seorang ibu paling berhak 
mengasuh anaknya ketika ia diceraikan oleh suaminya (ayah si anak) 
dan menginginkan merebut hak asuhnya. Menurut Rasulullah, 
seorang ibu lebih berhak atas hak asuh selagi belum menikah lagi.

Namun bila tidak ada ibu maka urut-urutan hak asuh (dalam 
kalangan Madzhab Syafi’i) adalah:
1. Ibu kandung
2. Nenek dari pihak ibu
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara perempuan
5. Bibi dari pihak ibu
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki
7. Anak perempuan dari saudara perempuan

 ُ ِحْجرِي َلا ُ ِسقااًء وا ثاْدِِي َلا ُ ِوعااًء وا اْطِِن َلا نا ب ا َكا ذا نه ابِِْن ها ِ
ِ ا ُسولا اَّلله َيا را

اًء  ِعاُه ِمِّنِ ِحوا اْنَتا ادا َأْن ي َأرا هقاِِن وا ل ُه طا نه َأَبا
ِ
ا  وا

Artinya : “Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang 
mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. 
Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin 
mengambilnya dariku”.

 َأنِْت َأَحقُّ ِبِه َما لَْم تَْنِكِحي
Artinya : “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama 
engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud).
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8. Bibi dari pihak ayah
9. dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi anak.

Untuk waris diutamakan dari jalur laki-laki namun untuk 
pengasuhan lebih diutamakan dari jalur perempuan. Selagi 
perempuan itu belum menikah lagi, jika sudah menikah lagi 
anaknya terlantar karena mengurus keluarga baru. Fenomena saat 
ini anak diasuh oleh orang lain yang tidak jelas latar belakang, 
karena kesibukan orang tua. Ibu meiliki kewajiban pengasuhan dan 
syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pengasuh :
1. Berakal, orang yang tidak berakal tidak bisa menjalankan fungsi 

pengasuhan. 
2. Baligh, orang yang masih membutuhkan wali dan membutuhkan 

pengasuhan tidak pantas untuk menjadi pengasuh untuk orang 
lain.

3. Merdeka, orang yang masih dalam penguasaan orang lain tidak 
bisa melaksanakan fugsi pengasuhan dengan baik.

4. Memiliki kemampuan/kecakapan untuk mengurus anak.
Mampu mendidik menjadi syarat agar anak-nak atau pihak yang 
diasuh terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan atau 
menyebabkan anak menjadi disia-siakan.

5. Amanah dan berbudi pekerti. Tidak sedikit orang tua menitipkan 
dititipkan kepada orang yang tidak amanah. Banyak yang karena 
keburukan pengasuhnya maka mengalami banyak keburukan 
seperti terpapar pornografi, mengalami penyiksaan dan 
sebagainya.

6. Muslim, faktor agama adalah sangat penting dan menentukan 
bagi karakter anak, sehingga orang kafir tidak berhak mengasuh 
anak, pengasuhan memiliki pengaruh yang penting dalam 
mengenalkan agama. Adapun al-Imam al-Bukhari rahimahullah 
meriwayatkan dengan lafaz :

  ِلَسانُُه، َعْنهُ  يُْعِرَب  َحَّت  الِْفْطَرِة، عََل  يُْوَلُ  َمْولُْود   ُكل 
َداِنهِ  فَأَبََواهُ  اِنهِ  َأوْ  ُُيَِوِّ َ َساِنهِ  َأوْ  يُنَِِصِّ  يَُمِجِّ



25 Muharam 1443 H / 3 September 2021 M 19

7. Bagi ibu yang bercerai dari ayah disayaratkan belum menikah 
dengan laki-laki lain. Namun hal ini tidak menggugurkan hak 
asuh, seperti Ummu Salamah yang masih bisa mengasuh anaknya 
karena Rasulullah tidak keberatan.

Kita diajak untuk menjadi orangtua yang cakap karena anak 
adalah amanah dengan beberapa persiapan:
1. Persiapan mental, dengan memiliki  visi dan misi. Orangtua 

harus memilik visi agar keluarga sampai ke surga. 
2. Persiapan dan kecakapan dalam mengatur waktu.

a. Waktu Mendampingi anak: tidak boleh memegang atau teralihkan 
oleh hand phone atau hal lain. Orang tua agar meluangkan waktu 
diantara setelah Shubuh atau setelah Maghrib.

b. Waktu membersamai anak. Secara fisik hadir bersama anak 
walaupun sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

c. Waktu untuk merancang agenda anak. Anak tidak memeliki 
inisiatif kecuali orang tua memerintahkan. Sebagaimana

d. Waktu untuk memikirkan anak. Bila tidak memeiliki waktu 
untuk memikirkan maka hal apa yang dikerjakan untuk anak.

3. Persiapan ilmu, orang tua agar membekali dirinya dengan terus 
belajar.

4. Persiapan finansial.

Penutup
Pengasuhan ini bukanlah perkara yang dipikirkan setelah adanya 

perceraian. Setiap orangtua harus melaksanakan pengasuhan anak 
dengan baik. Setiap orangtua harus mempersiapkan diri menjadi 
pengasuh yang baik bagi anak-anaknya dan harus senantiasa 
menjalankan fungsi pengasuhan dengan baik. Islam adalah agama 
yang memikirkan Segala aspek yang mungkin dihadapi manusia, 
sehingga dalam keadaan tidak ideal masalah pengasuhan anak 
dibahas dalam sebuah pembahasan yang mendalam. r

Artinya : “Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah hingga 
ia fasih (berbicara). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya 
Yahudi, Nasrani, atau Majusi” (HR. al-Baihaqi).
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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 :

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Nama Agama SemulaNo.

1                      Null        Null 

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 27 Agustus - 2 September  2021 :

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

Bank BNI Syari’ah No. rekening 7004556009 
(an. UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal)

Narahubung : Bapak Nur Khayyin Muhdlor 
No HP/WA: 0812 2911 9652

Catatan : Bukti transfer & peruntukan dikirim ke nomor WA diatas
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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 olehpara Ustadz / Guru yang berpengalaman 
sebagaimana jadwal dibawah ini :

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL



Mimbar Jumat No.1125/XXIII/2122

No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

04 Sep

05 Sep

06 Sep

07 Sep

08 Sep

09 Sep

Narasumber

KH. Mumtaz 
Mukhtar, Lc, MA  

Drs. H. Hasanuddin 
Sinaga, MA

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA

Dr. H. Syamsul 
Ma'arif, MA

H. Ahmad Mulyadi, 
SE.I 

Dr. H. Mulawarman 
Hannase, Lc, M.Hum

Bahasan/ Materi

Kasyful Ghowamidh 
Fi Ilmil Faraidh

Tafsir Al-Maroghi

Bidayatul Hidayah

Tafsir Ahkam 
Al-Qur'an

Kitab 
Bulughulmarom

Al Bayan Lima 
Yusyghilul Adzhan

  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)

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 27 Agustus 2021, adalah untuk :
1. Almarhum Ricky Winanto bin H. Bambang Riyanto, usia 25 

tahun. Wafat, 14 Desember 2018 di Bekasi
2. Almarhum Mochtar Tajudin bin Ruhiyat, usia 72 tahun. 

Wafat, 29 Januari 2020 di Bekasi
3. Almarhum H. Ujang Tatang Suherman bin Rosyid, usia 53 

tahun. Wafat, 23 Agustus 2021 di Garut
4. Almarhum Hasan Basri bin H. M. Nidi, usia 53 tahun. Wafat, 

13 Agustus 2021 di Depok
5. Almarhum Waluyo bin Suwandi, usia 56 tahun. Wafat, 24 

Agustus 2021 di Depok
6. Almarhum Laksma (Purn) Bambang Susanto bin 

Darmopranoto, usia 71 tahun. Wafat, 23 Agustus 2021 di 
Jakarta

7. Almarhum Agus Ridwad bin Tohir, usia 36 tahun. Wafat, 23 
Agustus 2021 di Ciledug Tangerang

8. Almarhumah Musinah binti Dul Kalim, usia 94 tahun. 
Wafat, 23 Agustus 2021 di Magelang, Jateng

9. Almarhumah Uni binti Noin, usia 90 tahun. Wafat, 5 Juli 
2021 di Depok

10. Almarhumah Rogayah binti M. Amin, usia 90 tahun. Wafat, 
20 Agustus 2021 di Pondok Rajeg

11. Almarhumah R. Ayu Alfiah Harini binti R. Panji Abdul 
Kadir, usia 67 tahun. Wafat, di Jakarta

12. Almarhumah Siti Sugiastuti binti Musimin Muradji, usia 56 
tahun. Wafat, 18 Agustus 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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Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal
 
       10 04 : 34 11 : 53 15 : 08 17 : 54 19 : 03

     11 04 : 33 11 : 53 15 : 07 17 : 54 19 : 02

     12 04 : 33 11 : 52 15 : 07 17 : 54 19 : 02

     13 04 : 32 11 : 52 15 : 06 17 : 53 19 : 02

     14 04 : 32 11 : 52 15 : 05 17 : 53 19 : 02

     15 04 : 31 11 : 51 15 : 04 17 : 53 19 : 02

     16 04 : 31 11 : 51 15 : 04 17 : 53 19 : 01

  

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku September  2021
JADWAL WAKTU SHALAT

.
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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 13.00 - 14.00)
	 Nara	Sumber	:		Dr.	KH.	Muchlis	M.	Hanafi

3. Tasawuf, Membedah Kitab Al-Hikam
 Jum’at Kedua (Pukul 13.00 - 14.00)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

4. Tematik Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
 Jum’at Ketiga (Pukul 13.00 - 14.00)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, MA

5. Fiqih, Membedah Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu
 Jum’at Keempat (Pukul 13.00 - 14.00)
 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


