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PENGANTAR REDAKSI

Pembaca mimbar Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wata'ala. 
Sebelumnya, marilah kita banyak-banyak bersyukur atas 

nikmat dan karunia Allah subhanahu wata'ala yang telah diberikan 
kepada kita semua. Terutama nikmat sehat, baik itu sehat lahir 
maupun batin, walaupun di tengah kondisi Covid-19 yang melanda 
Indonesia semakin mengganas, semakin banyak variannya dan 
semakin mengancam jiwa. Meskipun pemerintah sudah berkali-kali 
menerapkan PPKM hingga berlapis-lapis, namun pastinya janganlah 
sampai menyurutkan semangat kita semua dalam beribadah dan 
apalagi membuat kita jengah dengan kondisi seperti ini sehingga 
dapat membuat rusak mental kita.  Maka dari itu, kita tetap harus 
menjaga semangat kita dalam menghadapi ujian ini.

Tahun ini adalah tahun kedua kita semua merayakan kemerdekaan 
Indonesia ditengah pandemi Covid-19. Dan perlu diketahui pula 
bahwa tahun ini adalah HUT RI ke-76 dengan tema “Indonesia 
Tangguh, Indonesia Tumbuh” yang artinya mengajak kita semua 
untuk tetap tangguh menghadapi segala cobaan dan perlahan-lahan 
tumbuh lebih baik. Sama halnya dalam beribadahpun di tengah 
pandemi agar tidak membuat semangat kita kendor, terutama di 
tahun baru Hijriyah 1443. Dibulan Muharram Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam mengajurkan kita untuk melaksanakan puasa Tasua 
dan Asyura, dan sebagian masyarakat Indonesia juga menganggap 
bahwa tanggal 10 Muharram merupakan Hari Raya Anak Yatim 
yaitu memberikan perhatian dan santunan kepada mereka. Ini 
adalah salah satu semangat dalam beribadah yang tidak boleh surut 
meskipun ditengah pandemi seperti ini. 

Sebagai informasi, ini adalah kali kedua kami memuat Mimbar 
Jumat dengan 2 (dua) tema khutbah dikarenakan Jumat sebelumnya 
tidak ada cetak Mimbar Jumat. Dan di edisi kali ini khutbah yang akan 
kami cantumkan adalah khutbah Jumat pada tanggal 23 Juli dan 13 
Agustus. Adapun tema khutbah pada tanggal 13 Agustus ini adalah 
“Memahami Ilmu Fiqih Sebagai Basis Dakwah Islam” yang akan 
disampaikan oleh Dr. M. Yusuf Siddik, MA. Selamat membaca (HML) r
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KHUTBAH JUM’AT

Memahami Ilmu Fiqih 
Sebagai Basis Dakwah Islam

Oleh : DR. KH. M. Yusuf Siddik, MA

(Dosen LIPIA, STIU dan STID Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, 
Dewan Syariah Laznas BSMU dan Mandiri Amal Insani Foundation)

(Intisari Khutbah Jum’at, 11 Muharam 1443 H / 20 Agustus 2021 M)

Khutbah Pertama 

Jamaah Jumat Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah SWT. 
Ilmu Fiqih adalah salah satu disiplin ilmu yang harus 

dikuasai seorang da’i. Karena keseharian seorang muslim tidak 
akan lepas dari permasalahan fiqih. Fiqih sendiri secara bahasa 
berarti memahami. Sementara secara istilah adalah: memahami 
hukum syariah yang diistinbath (diambil) dari dalil-dalil yang 
rinci.

ٍد َرُسْوّل هللّا َوعَََل  ّيّٰدََن ُمَحمَّ ََلُم عَََل س َ ََلُة َوالسَّ ّ َوالصَّ َالَْحْمُد لِّلٰه
َلَّ هللُا َوْحَدُه ََل ََشّيَْك 

ِ
َِل ا

ِ
ّبّه َوَمْن َواََلُه َوَآْشهَُد َآْن َلَّ ا آ ِّلّ َوََصْ

ّيَٰدََن  ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُِلُ ََل نَِّبَّ بَْعَدهُ َِلُ َوَآْشهَُد َآنَّ س َ ا ,  ُمَحمَّ آ مَّ
ِّنٰ ُآْوّصْيُُكْ َونَْفِّسْ ّبَتْقَوى هللّا الَْعّلّٰ الَْقّدْيّر الَْقائّّل ِّفْ 

ِ
بَْعُد، فَا

َ َحقَّ تَُقاّتّه َوََل تَُموتُنَّ  :ُمْحَُكّ ّكَتاّبهّ  َُّقوا الِلَّ يَن آ َمنُوا ات ّ َا اَّلَّ َلَّ  ََي َآُّيه
ِ
ا

 َوَآنُُْتْ ُمْسّلُمونَ 
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Setiap umat Islam wajib mengenal fiqih,  karena tanpa fiqih ia 
tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang muslim. 
Karena hukum shalat, zakat, haji dan lain-lain ada dalam fiqih. 
Dalam kaedah Fiqih disebutkan: “apapun kewajiban yang  tidak 
dapat dilaksanakan tanpa yang lain maka hukumnya juga wajib”. 
Belajar shalat hukumnya wajib, karena tanpanya kita tidak bisa 
shalat. 

Urgensi ilmu fiqih bagi seorang da’i dapat dilihat pada ayat 
berikut:  

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menyebutkan bahwa 
umat Isklam hendaknya ada yang memperdalam ilmu agama, 
yang mana mereka nanti saat pulang kepada kaumnya menjadi 
pemberi peringatan. Allah SWT menggunakan kata fiqih untuk 
mengungkap kata “memperdalam ilmu”, yang menunjukkan 
bahwa da’i tidak hanya belajar ilmu agama, tapi juga memahami 
fiqih agar ia mampu menyelesaikan permasalahan di tengah 
masyarakat dengan menggunakan pendekatan fiqih yang 

Artinya:“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu 
semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap 
golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam 
pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan 
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka 
dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah/9: 122)
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lentur dan memegang prinsip mengutamakan kemudahan, 
terutama hal-hal yang terkait dengan kehidupan beribadah, 
bermuamalah, pernikahan bahkan kehidupan bernegara. 

Seorang da’i yang faham fiqih, berbeda dengan yang tidak 
mengenal fiqih sama sekali. Karena ilmu fiqih mengajarkan cara 
menyikapi khilafiyat yang benar. Karena hukum Islam dalam 
ilmu fiqih tidak selamanya berupa ijma’, namun ada juga yang 
berupa khilafiyat yang lahir dari perbedaan sudut pandang 
terhadap ke-sahih-an nash, pemahaman maknanya maupun 
cara penerapan dan istinbath hukumnya. 

Bahkan Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitabnya Rof ’ul 
Malaam : “jika seorang ulama mengungkapkan pendapat, dan 
ada hadits sahih yang menyalahinya, dapat dipastikan bahwa 
ia memiliki alasan dalam meninggalkan hadits tersebut, antara 
lain : 
1. Dia meragukan ke-sahih-annya;
2. Atau dia memahaminya tidak seperti yang dipahami oleh 

orang lain;
3. Atau dia meyakini, bahwa hukum yang disebutkan dalam 

hadits tersebut telah di-nasakh (dihapus).
Terkait perkara khilafiyat, maka kita tidak bisa menyalahkan 

pendapat yang berbeda, selama telah menggunakan metode 
ijtihad yang benar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda : “Siapa yang berijtihad lalu ia benar (dalam ijtihadnya) 
maka ia mendapatkan dua pahala, namun jika ia salah, maka ia 
mendapatkan satu pahala” (HR. Muttafaq Alaih). 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membenarkan dua 
orang sahabat yang berbeda pendapat tentang tayammum, saat 
mereka telah melaksanakan shalat mereka menemukan air, 
apakah shalatnya diulang atau tidak? Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda : “Adapun engkau yang tidak 
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mengulangi shalatnya, maka telah sesuai sunnah, sementara 
engkau yang mengulangi shalatnya, engkau mendapatkan pahala 
dua kali” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Karena yang mengulang shalatnya dia melakukannya demi 
mengantisipasi shalatnya yang pertama tidak sah. Sementara 
yang tidak mengulanginya, dia meyakini bahwa dia telah 
melaksanakan shalat sesuai prosedur dalam Al-Qur’an, saat 
tidak ada air dibolehkan dengan tayamum tanpa berwudhu.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam saat mengutus 
sahabat ke perkampungan Bani Quraizhah, beliau berpesan: 
“Jangan shalat Zuhur (dalam riwayat lain: Ashar) melainkan 
jika telah tiba di Bani Quraizhah”. Namun di tengah perjalanan 
menuju perkampungan Bani Quraizhah, waktu shalat mau 
berakhir, sebagian melaksanakan shalat di jalan sementara 
sebagian lainnya shalat saat tiba di Bani Quraizhah. Setelah 
bertemu dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, 
beliau membenarkan kedua kelompok tersebut, karena yang 
pertama berlandaskan ayat yang mewajibkan shalat tepat waktu, 
sementara kelompok yang lain berdasarkan kepada pesan 
Rasulullah SAW tadi” (HR. Bukhari dan Muslim). Artinya, 
masing-masing memiliki landasan atau dalil yang benar.

Perbedaan antara sahabat Abu Bakar dan Umar radhiallahu 
anhu tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Abu Bakar 
radhiallahu anhu berpendapat sebaiknya mereka dibebaskan 
dan ditukar dengan tawanan muslim yang ada sama mereka. 
Sementara Umar radhiallahu anhu berpendapat tidak boleh 
dibebaskan, melainkan mereka dihinakan (HR. Muslim). 
Pendapat Abu Bakar radhiallahu anhu diterima oleh Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam, dan pendapat Umar radhiallahu 
anhu dikuatkan oleh Al-Qur’an.

Terdapat sejumlah sebab terjadinya perbedaan pendapat 
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antara mazhab atau ulama fiqih antara lain : 
1. Perbedaan dalam menafsirkan nash (teks) dalil baik dari Al-

Qur’an maupun hadits. 
2. Perbedaan dalam menerima hadits, mengingat sebagian 

hadits sampai kepada sebagian ulama, namun tidak sampai 
kepada ulama lainnya disebabkan belum dibukukannya kitab 
hadits di masa mereka.

3. Perbedaan dalam cara menganalogikan (qiyas).
4. Perbedaan dalam istihsan, dimana Hanafiyah menjadikan 

istihsan sebagai salah satu sumber hukum, sementara 
Syafi’iyah tidak. 

5. Perbedaan dalam qaidah ushuliyah,  seperti perbuatan 
Rasulullah SAW apakah wajib diikuti atau hanya sunnah?

Untuk itu, seorang da’i hendaknya menguasai ilmu 
fiqih, sehingga dakwahnya tidak memecah-belah umat, atau 
membuat keragu-raguan. Karena dengan menguasai ilmu 
fiqih, seorang da’i akan menjawab pertanyaan-pertanyaan umat 
seputar urusan agama mereka dengan penuh bijaksana, tanpa 
memecah-belah. Allah subhanahu wata'ala berfirman : 

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan 
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-
lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” 
(QS. An-Nahl/16: 125)
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كا  را ُ َبا نا ْالآَّياتي اّلٰله ْيهي مي ا في ُُكْ بيما َّيا
ِ
ا افاعايني وا ن ْْيي، وا ظي آني العا لاُُكْ يفي الُقْرآ ِلي وا

ليْْيُ  ْيُع العا مي اُه ُهوا السا ن
ِ
تاُه اا نُُْكْ تيالاوا مي ٰ وا يني تاقاباْل مي ْْيي وا ْكري احلاكي اليٰ َآقُْوُل  .وا

تاْغفيُر  ا َآس ْ ا قاْوِلي هذا اتي اّلٰله املُْسليما ْْيا وا ائيري الُْمْسليمي ليسا لاُُكْ وا ِلي وا
نااتي  املُْؤمي نيْْيا وا املُْؤمي ْْيُ  وا حي اُه ُهوا الغاُفْوُر الرا ن

ِ
تاْغفيُرْوُه ا  .فااس ْ

 
َُّه ِفي اأُلُمْوِر نَجا  ˜ ْقَرَب الَْفْرَجاَجِمْياًل مَا أ  َصبْرًا  َمْن َراقََب الل  

 

 
 
 
 

font 28 

Jagalah keindahan sabar, karena betapa dekatnya 
kelapangan itu. Siapa saja yang menjaga Allah (dengan 

kesabaran), niscaya selamat dari segala masalah
(Imam Syafi’i)

Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. 
Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua 
saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah SWT, supaya 
kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat/49: 10) r

              

            
 

Penguasaan ilmu fiqih seorang da’i dapat membantunya 
dalam mentolerir perkara khilafiyat yang terjadi di masyarakat, 
dan menganjurkan masyarakat untuk menghargai perbedaan 
selama itu tidak termasuk perkara prinsip dalam beragama. 
Karena tanpa pemahaman Islam yang benar, seorang da’i bisa 
memecah-belah umat dan mengobarkan sikap saling membenci 
antara sesama umat. Allah subhanahu wata'ala berfirman: : 
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Khutbah Kedua 

َتْغّفُرُه، َونَُعْوُذ ِّبهلّل ّمْن  َتّعيُنُه َونَس ْ َمُدُه َونَس ْ ّ ََنْ نَّ إلَْحْمَد لِّلٰه
ِ
إ

اّلنَا، َمْن ََيّْد  نَا َوّمْن َسّيٰئَاّت َأْْعَ ْوّر َأنُْفس ّ ُ ُُشُ فَََل ُمّضلَّ ََلُ إلِٰله
َّلَّ 
ِ
َ إ َله
ِ
، َوَأْشَهُد َأْن َّلَّ إ ُ َوَمْن يُْضّلْل فَََل َهاّدَي ََلُ َوْحَدُه ََّل إلِٰله

، ًدإ َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ ّيَٰدََن ُمَحمَّ ، َوَأْشَهُد َأنَّ س َ  َُشّيَْك ََلُ
اّدّق إلْوَ  ّد إلصَّ ّيّٰدََن ُمَحمَّ ْ عَٰله س َ ، َوعَٰله َإللهم َصّلٰ َوَسِّلٰ ْعّد إْْلَّمْْيّ

 ، هَاّت إلُْمْؤّمّنْْيَ ، َوإْرَض إللهم َعْن ُأمَّ ْخَوإّنّه إلنَّّبّيْْٰيَ َوإلُْمْرَسّلْْيَ ِ
إ

َر  إّشّدْيَن، َأِّبْ بَْكٍر َوُْعَ اّهرّْيَن، َوَعّن إلُْخلََفاّء إلرَّ َوأ ّل إلَْبيّْت إلطَّ
ّة إلْ  ، َوَعّن إْْلَئّمَّ ٰ ُمهَْتّدْيَن، َأِّبْ َحّنْيَفَة َوَماِّلٍ َوُعثَْماَن َوعَّلٍ

ا بَْعُد، . َأمَّ اّلّحْْيَ َد َوَعّن إْْلَْوّلَياّء َوإلصَّ اّفّعّيٰ َوَأْْحَ   َوإلشَّ

َا إلُْمْسّلُمْوَن، ُأْوّصْيُُكْ َونَْفِّسْ ّبَتْقَوى  ّ فَيَا َأَيه ٰ إلَْعّظْْيّ إلِٰله إلَْعّلّ
َُّقْوُه، َوإْعلَُمْوإ َأنَّ  َ إفَات ََلّم لِٰله ََلّة َوإلسَّ َأَمَرُُكْ ّبأَْمٍر َعّظْْيٍ، َأَمَرُُكْ ِّبلصَّ

نَّ 
ِ
َ عَٰله نَّبّيّٰه إْلَكّرْْيّ فََقاَل: إ َوَمََلئَّكتَُه يَُصلهوَن عََٰل إلنَّّبّٰ ََي إلِٰله

ٰههُمَّ َصلّٰ  ُّٰموإ تَْسّلميًا، َإلل يَن أ َمنُوإ َصلهوإ عَلَْيّه َوَسل ّ َا إَّلَّ عَٰله  َأَيه
ّيّٰدََن  ٍد مََكَ َصلَّْيَت عَٰله س َ ّيّٰدََن ُمَحمَّ ٍد َوعَٰله أ ّل س َ ّيّٰدََن ُمَحمَّ س َ
ٍد َوعَٰله  ّيّٰدََن ُمَحمَّ ْبَرإّهْْيَ َوَِبّرْك عَٰله س َ ِ

ّيّٰدََن إ ْبَرإّهْْيَ َوعَٰله أ ّل س َ ِ
إ
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ْبرَ 
ِ
ّيّٰدََن إ ٍد مََكَ َِبَرْكَت عَٰله س َ ّيّٰدََن ُمَحمَّ ّيّٰدََن أ ّل س َ إّهْْيَ َوعَٰله أ ّل س َ

ْيٌد َمّجْيدٌ  ََّك َْحّ ن
ِ
ْبَرإّهْْيَ، ِّفْ إلَْعالَّمْْيَ إ ِ

 .إ

ٰههُمَّ إْغّفْر ّللُْمْسّلّمْْيَ َوإلُْمْسّلَماّت وإلُْمْؤّمّنْْيَ َوإلُْمْؤّمنَاّت إْْلَْحيَاّء  َإلل
ٰههُمَّ إْدفَْع َعنَّا إلَْبََلءَ  َوإلَْغََلَء َوإلَْوَِبَء َوإلَْفْحَشاَء  ّمْْنُْم َوإْْلَْمَوإّت، َإلل

َدإئَّد َوإلّْمَحَن، َما َظهََر  ُيْوَف إلُْمْخَتّلَفَة َوإلشَّ َوإلُْمْنَكَر َوإلَْبْغَي َوإلس ه
ًة،  إّن إلُْمْسّلّمْْيَ عَامَّ ًة َوّمْن بَُْلَ ََن َهَذإ َخاصَّ ّمْْنَا َوَما بََطَن، ّمْن بَََلّ

ٰ َشْ  ََّك عََٰل ُكّ ن
ِ
َ يَأُْمُر ِّبلَْعْدّل إ نَّ َإلِٰله ٍء قَّدْيٌر ّعَباَد هللّا، إ 

يَْتاّء ّذي إلُْقْرََب ويَْْنَى  َعّن إلَفْحَشاّء َوإلُْمْنَكّر 
ِ
َوإَّْل ْحَساّن َوإ

َ إلَْعّظْْيَ يَْذُكْرُُكْ  َوإلَبْغّي، يَّعُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن. فَاذُكُروإ َإلِٰله
َعْل َوإْشُكُرْوُه عََٰل  ْ ََ َُّقْوُه  ّ يُْعّطُُكْ َوإت ِّ ِّْدُُكْ َوإْسأَلُْوُه ّمْن فَْض  ّنَعّمّه يَ

ّ َأْكَبُ  ْكُر َإلِٰله ََلَة... َأّقْيُمْوإ لَُُكْ ّمْن َأْمرُُّكْ َمْخَرًجا، َوََّلّ  إلصَّ

َّ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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Baru saja kita merayakan hari raya Idul Adha¸dimana 
perayaan Idul Adha selalu menjadi momen spesial bagi 

umat Islam sedunia. Setidaknya ada dua hal pokok yang 
selalu menonjol dalam momen tersebut; pertama, ibadah 
haji. Jutaan Mulim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di 
Tanah Suci untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Kedua, 
pelaksanaan kurban atau penyembelihan sejumlah binatang 
ternak. Kesempatan ini sebagai bentuk solidaritas pelaksana 
kurban kepada kaum fakir, miskin, kerabat, dan tetangga 
sekitar dengan berbagi daging sesembelihan. 

Kedua pelaksanaan ibadah tersebut tak bisa dilepaskan 
dari sejarah dan ajaran Nabi Ibrahim dan keluarganya. Meski 
tiap tahun Idul Adha dirayakan, sepertinya hanya sebagian 
kecil saja dari kita meneladani Nabi Ibrahim dalam kehidupan 
sehari-hari. Kita seperti selalu baru ingat keteladanan tersebut 
menjelang Idul Adha. Sehingga ajarannya pun dilaksanakan 
hanya tiap tahun. Padahal, esensi ajaran beliau, terutama soal 
berkurban, memiliki makna yang luas dan bisa diterapkan 
dalam jangka waktu tak terbatas. 

Jamaah shalat Jum’at rahimakumullah.
 Seperti sering diceramahkan di panggung-panggung 

dakwah dan mimbar-mimbar khutbah, peristiwa Hari Raya 

KHUTBAH JUM’AT

Berqurban sebagai Indikator Ketaqwaan

Oleh : KH. Moh. Salim Ghozali SQ, S.Ud

(Intisari Khutbah Jum’at, 13 Dzulhijah 1442 H / 23 Juli 2021 M)
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Kurban merujuk pada kisah diperintahkannya Nabi Ibrahim 
untuk menyembelih putra semata wayangnya, Ismail. Bisa 
dibayangkan seandainya Nabi Ibrahim seperti ayah-ayah 
kebanyakan di dunia ini, betapa pedih dan teririsnya hati beliau 
saat hendak menggorok sang buah hati yang sekian lama ia 
damba-dambakan.

 Bagi Ibrahim, Ismail tentu adalah anugerah paling mahal. 
Lebih dari sekadar menghapus dugaan kemandulan istri beliau 
selama ini, melainkan sang putra adalah pribadi yang cerdas, 
sabar juga bijaksana. Ada masa depan gemilang dari dalam 
diri Ismail ‘alaihis salam. Tapi, Nabi Ibrahim bukan seperti 
ayah-ayah kebanyakan. Kecintaannya kepada Allah subhanahu 
wata‘ala yang memuncak mengalahkan segalanya. Melalui 
musyawarah dan persetujuan (tanpa paksaan) putranya 
itu, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah penyembelihan 
itu, meskipun pada akhirnya ritual itu batal ditunaikan atas 
kehendak Allah.

Larangan Allah terhadap penyembelihan darah manusia 
(Ismail) oleh Nabi Ibrahim membuktikan bahwa perintah 
yang didapat dari mimpin tersebut sebatas ujian dan bahwa 
ritual pengorbanan nyawa manusia — sebagaimana tradisi 
biadab sejumlah kaum terhadulu — adalah hal yang dikecam 
keras. Nabi Ibrahim lulus dari ujian super berat, dan objek 
penyembelihan pun digantikan dengan domba yang besar.

Ada pesan menarik dalam kisah Nabi Ibrahim dan 
keluarganya ini. Cerita tersebut menunjukkan bahwa tak ada 
harta paling sejati dan paling mahal dibanding ketundukan 
secara total kepada Allah subhaahu wata‘ala. Nabi Ibrahim 
mampu meruntuhkan seluruh cara pandang hidup yang 
mengatakan kekayaan duniawi, termasuk anak, adalah hal yang 
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paling utama. Dalam Al-Qur’an sendiri dikatakan:

Kurban merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah. 
Dalam ajaran formal Islam, kurban dilaksanakan tiap tahun 
dengan menyembelih sejumlah hewan ternak tertentu. Oleh 
karenanya, kurban berhubungan erat dengan korban (pakai 
‘o') dalam bahasa Indonesia. Sebab, seorang pelaksana kurban 
tengah mengorbankan sebagian hartanya berupa hewan ternak 
untuk dibagikan kepada sesama.

Nabi Ibrahim yang menjadi teladan dalam ritual tahunan 
tersebut mengajarkan bahwa seorang hamba janganlah tertipu 
daya dengan kekayaan yang sifatnya sesaat saja. Ada kehidupan 
yang lebih hakiki dan perlu diperjuangkan ketimbang 
kehidupan dunia yang fana. Karena itu, mengorbankan 
sebagian harta lillahi ta‘ala tidak akan ada ruginya. Sikap 
semacam inilah yang ditunjukkan Nabi Ibrahim, yang juga 
diikuti putranya, Ismail, yang begitu patuh dan shalih. Dengan 
bahasa lain, pengorbanan adalah bentuk cara pandang manusia 
yang jauh ke depan menuju kehidupan bahagia di akhirat kelak 
secara abadi.

                 

           
 

Artinya : “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu 
hanyalah cobaan (bagimu): di sisi Allah-lah pahala yang 
besar” (QS. at-Taghabun : 15).
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Kita yang sering mengaku meneladani Nabi Ibrahim dengan 
berkurban, sudahkah sebanding dengan pengorbanan beliau? 
Sebandingkah dengan semangat pengorbanan Ismail yang 
masih bocah? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan 
istri beliau, Siti Hajar?

Untuk membeli hewan kurban saja, kita kadang masih 
bersiasat untuk mendapatkan harga paling murah, jika perlu 
membelinya jauh pada bulan-bulan sebelumnya. Kita masih 
memilih uang paling kecil ketika kotak amal lewat di hadapan 
kita. Kita juga, misalnya, sering tak sudi berkorban sedikit 
tempat saat menaiki kendaaan umum, berkorban sedikit tenaga 
untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di manakah 
semangat kurban yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari? 

Kadang pula, karena kita mendapat sedikit pengetahuan 
agama, kita tak mau berkorban mendengarkan pendapat 
kelompok lain. Karena dianugerahi sedikit kedudukan, kita 
ogah mendengarkan unek-unek dan aspirasi orang lain. 

Berkurban adalah tentang melawan kecenderungan 
materialisme untuk senantiasa mendekatkan diri dan bertakwa 
kepada Allah, serta meraih kebahagiaan yang lebih hakiki. 
Semoga kita semua dapat menghayati dan menerjemahkan 
pesan kurban dalam kehidupan sehari-hari secara maksimal. r

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah 
bermain-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh 
kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang 
bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?” 
(QS. Al-An'am : 32).
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Di dalam kitab-kitab tafsir, dibedakan sifat-sifat rahmat 
Tuhan ke dalam dua bagian, yaitu rahmat rahmaniyah 

dan rahmat rahimiyah. Yang pertama bersifat memberi rahmat 
kepada seluruh makhluk-Nya tanpa membedakan jenis dan 
tingkatan (maratib). Mulai benda-benda alam, tumbuh-
tumbuhan, binatang, dan manusia tanpa dibedakan antara 
beriman atau kafir, semua mendapatkan rahmat rahmaniyah, 
sebagaimana dijelaskan di dalam ayat :

“Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan 
di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertobat) kepada 
Engkau. Allah berfirman: “Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada 
siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala 
sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-
orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang 
yang beriman kepada ayat-ayat Kami” (QS. al-A’raf /7 : 156).

Dari ayat ini dipahami bahwa rahmat rahmaniyah 
melimpah kepada seluruh makhluk dan hamba-Nya tanpa 
dibedakan kafir atau beriman. Siapa pun yang berusaha untuk 
mendapatkan rahmat-Nya, akan dipenuhi-Nya, sungguhpun 
orang itu kafir atau pendosa. Yang penting mereka sudah 
memenuhi persyaratan universal sudah berhak untuk 

GORESAN IMAM BESAR

Al-Rahim sebagai Induk 
Al-Asma’ Al-Husna (3)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA



11 Muharam 1443 H / 20 Agustus 2021 M 15

mendapatkannya. Itulah sebabnya banyak kita jumpai orang-
orang selayaknya mendapatkan azab, tetapi mendapatkan 
rezekinya.

Al-Qur’an konsisten selalu mendahulukan kata al-Rahman 
baru al-Rahim untuk mengisyaratkan kita bahwa perjuangan 
menuju ke puncak tujuan harus melalui anak tangga pertama. 
Untuk mencapai maqam ma’rifah lebih tinggi, tidak bisa 
meninggalkan fiqih dan syariat. Orang yang berusaha mencapai 
puncak maqam spiritual tanpa mengindahkan aspek fiqih 
dan syariat sulit dibayangkan akan mencapai tujuan tersebut. 
Kalangan sufi menunjukkan tiga jalan menuju puncak, yaitu 
syariat, tarikat, dan hakikat. Ketiga jalan ini harus terintegrasi 
satu sama lain. Sehubungan dengan ini, Imam Malik pernah 
mengingatkan kita: “Barang siapa yang bertasawuf tanpa 
berfiqih, maka ia zindik. Barang siapa yang berfiqih tanpa 
bertasawuf, maka ia fasik. Barang siapa yang menggabung 
keduanya, maka ia mencapai hakikat kebenaran”.

Didahulukannya kata al-Rahman daripada al-Rahim, 
menurut kalangan mufasir, untuk menggambarkan makna 
generik kasih sayang Allah subhanahu wata'ala kepada siapa 
pun penghuni alam semesta ini, termasuk manusia tanpa 
dibedakan jenis kelamin, etnis, kewarganegaraan, dan agama. 
Sedangkan, kata al-Rahim lebih spesifik kepada hamba-Nya 
yang mukmin. Bisa juga ditafsirkan rahmat rahmaniyah lebih 
banyak diberikan dalam waktu yang terbatas atau terukur, 
sedangkan rahmat rahimiyah lebih bersifat permanen, di dunia 
sampai di akhirat kelak (Harian Republika, 16 Juli 2021 M/6 
Dzulhijjah 1442 H). r
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Pendahulauan
Syekh Ibnu Athaillah Assakandary berkata:

Begitupun apa yang terjadi pada saat ini terkait dengan pandemic 
yang menimpa umat manusia sedunia termasuk di Indonesia. Yang 
demikian adalah bagian dari ketentuan taqdir Allah.  Kita hanya 
bisa berdo’a semoga musibah yang menimpa menjadi kifarat bagi 
kita dan segera diangkat oleh Allah subhanahu wata'ala.

Pembahasan
Napak tilas kelurga Nabi Ibrahim alaihis salam akan 

memperlihatkan kesabaran yang sangat menakjubkan dari keluarga 
Nabi Ibrahim alaihis salam. Cobaan bermula dari ditinggalkannya 
Siti Hajar di lembah gersang:

               

                   

               
 

Artinya: “Tidak ada satu hembusan nafas yang dihirup oleh dirimu 
melainkan ada ketentuan taqdir Tuhan di dalamnya.”

َّلا َو ََلُ قََدٌر ِفْيَك يُْمِضْيِه. َما ِمْن نََفٍس تُْبِديْهِ 
ِ
 إ

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Kesabaran Yang Sangat Menakjubkan 
Keluarga Nabi Ibrahim Alaihis Salam

Oleh : KH. Abdurrahman Bustomi, MA 

Artinya : “Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan 
sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-...
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Dalam Kitab Al-Bidayah wa an-Nihayah disebutkan bahwa 
Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihis salam.  “Akan 
kemana Engkau Ya Ibrahim?” Pertanyaan itu diulang sampai tiga 
kali tanpa mendapat jawaban. Sampai akhirnya bertanya kembali, 
“Apakah ini merupakan perintah Tuhanmu?” Nabi Ibrahim pun 
menjawab dengan “ya”. Menengar jawaban ini menjadikan Siti 
Hajar mengambil kesimpulan sendiri, “Kalau begitu, Allah tidak 
akan menyia-nyiakan”. Itulah letak kepasrahan total dari Siti Hajar 
atas keputusan Allah.

Nabi Ibrahim pun berdo’a naik ke gunung untuk anak 
keturunannya dengan doa seperti diatas. Selanjutnya terjadi 
peristiwa Shafa dan Marwa dalam rangka sya’i (lari-lari kecil 
mencari air hingga tujuh kali pulang pergi). Hal ini mengisyaratkan 
bahwa setiap pekerjaan harus dimulai dengan sesuatu yang bersih 
karena shafa berarti bersih dan sehingga bisa mencapai marwa yang 
berarti menuai atau memanen. Tujuh kali pengulangan mengandung 
hikmah agar manusia tidak mudah putus asa dalam berusaha. Air 
yang di cari oleh Siti Hajar dan keluarnya dari kaki Ismai alaihis 
salam mengandung isyarat bahwa kadang orang tua yang berusaha, 
namun Allah berikan rejekinya melalui anak. Itulah kisah air zam-
zam yang fenomenal.

Ketika terdapat ayat:

              

          
 

.... tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya 
Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, 
maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka 
dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan 
mereka bersyukur” (QS. Ibrahim/14 : 37).

Artinya : “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, 
niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan 
mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang 
jauh” (QS. Al Hajj/22 : 27).
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Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. 
untuk menyeru manusia berhaji. Nabi Ibrahim alaihis salam 
bertanya tentang bagaimana cara menyerunya. Namun Allah 
menerangkan bahwa kewajiban Nabi Ibrahim alaihis salam hanya 
menyeru atau  memanggil saja. Yang akan mendatangkan mereka 
adalah Allah subhanahu wata'ala. 

Sebuah hadis Nabi dari Abu Hurairah menyebutkan:

Pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihis salam mendialogkan 
perintah berqurban terjadi dialog yang sangat baik antara Nabi 
Ibrahim alaihis salam dan Ismail kecil alaihis salam. Hal ini 
menunjukkan keshalihan seorang anak dari didikan orang tua 
yang shalih. Peristiwa penggantian Nabi Ismail dengan qibas 
pada peristiwa qurban menunjukkan kemudahan Allah dan 
pengutamaan kemanusiaan. Pada masa pandemik menjaga 
kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah lebih utama. 
Sehingga segala upaya pencegahan kehancuran dan terpeliharanya 
kesehatan dan terjaganya nyawa harus diupayakan.

Menurut Imam Ghazali kemaslahatan nilai kemanusiaan harus 
didahulukan dari agama. Sejatinya agama mengatur kemudahan 
bagi manusia dan agama tidak bisa dijalankan tanpa kesehatan dan 
terjaganya nyawa. Agama mengatur kemaslahatan manusia dengan 
memudahkan perkara ibadah ketika dalam keadaan sulit semacam 
bagaimana berwudhu kemudian bisa digantikan dengan tayamum 
ketika tidak memungkinkan untuk menggunakan air, shalat yang 
pada hukum asalnya dikerjakan dengan berdiri, ketika tidak 
mampu berdiri bisa dengan duduk, berbaring dan seterusnya.

ى  فَقَاَل  -صىل هللا عليه وسمل-َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة قَاَل َخَطَبنَا َرُسوُل اَّلله
وا »  ُ عَلَْيُُكُ الَْحجه فَُحجه َا النهاُس قَْد فََرَض اَّلله  …«َأُّيه

Artinya : “Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji 
maka berhajilah …”
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Hikmah dari Kisah 
Kisah Ismail alaihis salam dan Ibrahim alaihis salam telah 

mengajarkan kesabaran luar biasa dalam melaksanakan taat kepada 
Allah. Mushibah tidak akan terjadi dalam dua hal :
1. Allah tidak mengazab kaum yang Rasulullah berada di sana.
2. Allah tidak akan mengazab negeri yang di dalamnya penduduk 

beristighfar.
Setidaknya mushibah yang terjadi pada masyarakat kita saat 

ini memiliki hikmah. Mushibah adalah kafarat bagi negeri dan 
masyarakat atas dosa-dosa. r

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 13 - 19 Agustus  2021 :
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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
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  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)

No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

21 Ags

22 Ags

23 Ags

24 Ags

25 Ags

26 Ags

Narasumber

H.M. Mahdi, M.Ag

Dr. H. Bambang 
Irawan, MA

H.M. Farid 
Fachruddin Saenong, 
MA, Ph.D

Hj. Sumayyah 
Ba'abduh, Lc

Drs. H. Muhasyim 
Abdul Majid, M.Ag  

KH. Mumtaz 
Mukhtar, Lc, MA

Bahasan/ Materi

La Tahzan

Kaasyifatus Sajaa

Fiqih Perempuan

Al-Itqan fi Ulmil 
Qur'an

Kasyful Ghowamidh 
Fi Ilmil Faraidh 

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 13 Agustus 2021, adalah untuk :
1. Almarhumah Hj. Andi Maraddiah binti Andi Sompe, usia 95 

tahun. Wafat, 27 Juli 2021 di Ganra, Soppeng, Sul-Sel
2. Almarhumah Hj. Andi Nurhaidah binti Andi Muhammad Said, 

usia 79 tahun. Wafat, 6 Agustus 2021 di Ganra, Soppeng, Sul-Sel
3. Almarhumah Unanik binti Sutikno, usia 59 tahun. Wafat, 4 

Agustus 2021 di Cilegon
4. Almarhumah Nyai Hj. Nunung Afiah Al-Hafidzah, S.Pd.I. 

Wafat, 10 Agustus 2021 di Ponpes Darussalam Rajapolah 
Tasikmalaya, Jabar

5. Almarhum Tiar Rachman bin Muhammad Sani, usia 25 tahun. 
Wafat, 12 Juli 2021 di Jakarta Timur

6. Almarhum Iwan Kartiwa bin Wiranta, usia 72 tahun. Wafat, 8 
Agustus 2021 di Sukabumi

7. Almarhum Mijo bin Gunoyoso, usia 62 tahun. Wafat, di 
Wonogiri

8. Almarhum H. Soetiknyo bin Achmad Banuarli, usia 79 tahun. 
Wafat, 30 Juli 2021 di Surabaya

9. Almarhum R. Soediono Adikara bin R. Ibrahim Soedibjo 
Aminoto, usia 80 tahun. Wafat, 11 Agustus 2021 di Jakarta

10. Almarhum Yasin Effendy bin Moehadji, usia 63 tahun. Wafat, 7 
Agustus 2021 di Depok

11. Almarhum Johan Irwan bin Parlindungan Sirait, usia 54 tahun. 
Wafat, 3 Juli 2021 di Depok  

12. Almarhum H. Bambang Siswanto bin H. Soemirto, usia 48 
tahun. Wafat, 26 Juli 2021 di Palangkaraya

13. Almarhum Drs.KH. Mahrus Amin bin Casim bin Yanggi 
(Pendiri & Pimpinan Ponpes Darunnajah), usia 81 tahun. 
Wafat, 7 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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14. Almarhum Drg. Bambang Wisnumurti bin RMS Kresno 
Subroto, usia 67 tahun. Wafat, 30 Juli 2021 di Jakarta

15. Almarhum KH. Hawasyi Nawawi, usia 63 tahun. Wafat, 12 
Agustus 2021 di Banten

16. Almarhum M. Saleh bin H. Abdurrahman, usia 60 tahun. 
Wafat, di Kalimantan Selatan

17. Almarhumah Etty Nurhayati binti Ahmad Hidayat, usia 74 
tahun. Wafat, 10 Agustus 2021 di Depok

18. Almarhumah Inndreswari Redjeki Setyaningrum binti 
Bambang Susanto, usia 43 tahun.Wafat, 12 Agustus 2021 di 
Jakarta

19. Almarhumah Murkasih binti Moeljo Dihardjo, usia 79 tahun. 
Wafat,12 Agustus 2021 di Karanganyar, Jateng.

Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal
 
      20 04 : 42 12 : 00 15 : 19 17 : 57 19 : 07

     21 04 : 42 11 : 59 15 : 19 17 : 57 19 : 07

     22 04 : 41 11 : 59 15 : 18 17 : 57 19 : 07

     23 04 : 41 11 : 59 15 : 18 17 : 57 19 : 07

     24 04 : 41 11 : 59 15 : 18 17 : 57 19 : 06

25 - 26 04 : 40 11 : 58 15 : 17 17 : 57 19 : 06

     27 04 : 40 11 : 58 15 : 16 17 : 56 19 : 06

     28 04 : 39 11 : 57 15 : 16 17 : 56 19 : 05

     29 04 : 39 11 : 57 15 : 15 17 : 56 19 : 05

     30 04 : 39 11 : 57 15 : 15 17 : 56 19 : 05

     31 04 : 38 11 : 57 15 : 14 17 : 56 19 : 05

  

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Agustus  2021
JADWAL WAKTU SHALAT
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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: 
Noor Chayati Wakil Bendahara: Subhan, S.Pd.I TU dan 
Sirkulasi: H. Aminuddin; Rullyansyah; Didiet Nanditio, SE; 
Joni Sagara; Suharti; Aril Muhrizadipura.

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

QS. At-Taubah/9 ayat 18 :
Artinya : “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah 
ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari 
Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat 
dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka 
merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan 
orang-orang yang mendapat petunjuk”.





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


