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PENGANTAR REDAKSI
Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Pembaca mimbar jumat yang Budiman.
ak terasa sudah satu bulan Ramadhan meninggalkan kita,
semoga amal ibadah yang rutin kita laksanakan di bulan
Ramadhan dapat kita jaga dan pelihara sampai bertemu kembali di
bulan Ramadhan yang akan datang.
Tema khutbah yang disampaikan oleh Drs. KH. Hasanuddin
Sinaga, MA yaitu tentang “Memahami Tauhid untuk keutuhan
Umat Islam dan Negara” sangat relevan dengan kondisi umat
Islam dan bangsa Indonesia dalam menumbuhkan rasa cinta
kepada Tanah Air berdasarkan ajaran Islam, sebagaimana hikmah
ulama “Hubbul Wathan minal Iman” cinta tanah air merupakan
bagian dari imam, mencintai tanah air tidak hanya sekedar hafal
yang sekarang banyak menjadi ledekan, tetapi cinta tanah air adalah
mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam kemudian dijawantahkan
dalam kehidupan berbangsa dan beragama.
Dalam kolom Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof
Nasaruddin menguraikan nilai-nilai shalat dalam perspektif
Syariah, Tarekat dan Hakikat. Shalat berfungsi sebagai shilah karena
sebagai media penyampaian sebuah pemberian yang dimohon oleh
sang pemohon. Shalat berfungsi sebagai shaulah karena menjadi
sarana penghubung antara Sang Mahakuasa dengan sang makhluk
yang lemah. Shalat berfungsi sebagai shalwun karena sang hamba
penyembah menyungkurkan diri kepada Zat Tuhannya Yang Maha
Mulia.
Dalam Dialog Zhuhur Ustadz Budi Utomo, MA mengenalkan
tentang makna dari Surah An-Nisa ayat 2-3 yang isinya adalah
larangan memakan harta perempuan yatim dengan zhalim dan
larangan berlaku tidak adil kepada perempuan yatim.
Semoga Allah membukakan hati kita semua untuk mendapat
hidayah dan pertolongan dari Allah SWT dengan rutin berdoa dan
senantiasa beribadah kepada Allah SWT dengan penuh kekhusuan
dan pengharapan. Amiin.r [ARO]
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KHUTBAH JUM’AT

Memahami Tauhid untuk
Keutuhan Umat Islam dan Negara
)(Intisari Khutbah Jum’at, 30 Syawwal 1442 H / 11 Juni 2021 M

Oleh : Drs. KH. Hasanuddin Sinaga, MA

Khutbah Pertama

الْ َح ْمدُ ِهلل ذ ِاَّلى َأنْ َع َم عَلَ ْينَا ِب ِن ْع َم ِة ْاإليْ َم ِان َواإل ْس َال ِمَ ،أ ْشهَدُ َأ ْن
َشيْ َك َ ُل ِ َو َأ ْشهَدُ َأ ِ ذن َس يِدَ َنَ ُم َح ذمدً ا
هللا َو ْحدَ ُه َإل َ ِ
َإلا ٰ َل اإلذ ُ
ِ ِ
َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .ا ٰللهُ ذم َص ِل َو َس ِ ّْل عَ ََل َس ِي ِدَنَ ُم َح ذم ٍد َوعَ ََل ٰأ ِ ِل
َو َ ْ
هللاُ ،أ ْو ِص ْي ُ ُْك
َص ِب ِه َأ ْ َْج ِع ْ َْيَ .أ ذما ب َ ْعدُ َ :أُّيه َا ْاإلخ َْو ُان َر ِ َِح ُ ُُك ُ
ِ
ِس ِب َت ْق َوى ِ
هللا تَ َع َاَل،
هللا فَ َقدْ فَ َاز الْ ُمتذ ُق ْو َنَ َ ،مَك َأ َم َرَنَ ُ
َون َ ْف ِ ْ
الش ْي َط ِان ذالر ِج ْ ِْيِ ،ب ْس ِم ِ
َأع ُْو ُذ ِِب ِهلل ِم َن ذ
هللا ذالر ْ ِٰح ِن ذالر ِح ْ ِْي.
اّلل َح ذق تُ ٰقى ِت ٖه َو َإل تَ ُم ْوتُ ذن ِا ذإل َو َان ُ ُْْت
ٰ ا َٰيُّيه َا ذ ِاَّل ْي َن ٰا َمنُوا ات ذ ُقوا ٰ َ
اّلل يَأْ ُم ُرُ ُْك َا ْن تُ َؤ هدوا ْ َ
اإل ٰم ٰن ِت ِا ٰ اَل َا ْه ِلهَ ۙا َوِا َذا
هم ْس ِل ُم ْو َن ۞ ِا ذن ٰ َ
اّلل ِن ِع ذما ي َ ِع ُظ ُ ُْك ب ِٖه ۗ
َح َ َْك ُ ُْت ب َ ْ َْي النذ ِاس َا ْن َ َْت َُكُ ْوا ِِبلْ َعدْ لِ ۗ ِا ذن ٰ َ
اّلل ََك َن َ َِس ْي ًع ۢا ب َ ِص ْ ًْيا
ِا ذن ٰ َ
Hadirin sidang Jum’at yang dirahmati Allah SWT.
Ajaran Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok
besar yaitu : Aqidah, Syari’ah dan Akhlak. Aqidah adalah
ajaran tentang hal yang fundamental berupa prinsip-prinsip
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dasar agama ) ( ُأ ُص ْو ُل ِ ّال ْي ِنberupa keimanan kepada Allah,
Iman kepada Rasul, Iman kepada hari Akhirat dan lain-lain.
Syari’ah adalah ajaran tentang hukum atas perbuatan mukallaf,
sedangkan Akhlak adalah ajaran tentang tingkah laku, perangai,
tabiat yang muncul menjadi kebiasaan. Ajaran Tauhid masuk ke
dalam kelompok Aqidah, bahkan sebagian ulama menyamakan
Aqidah dengan Tauhid, sehingga ilmu Aqidah juga dinamai
dengan ilmu Tauhid.
Hadirin sidang Jum’at yang dirahmati Allah SWT.
Apa yang dimaksud dengan Tauhid? Tauhid secara bahasa
terambil dari kata ََت َْو ِّح ْيدا-ََُي ُ َو ِّحد-ََ َو َّحدartinya menjadikan sesuatu
itu esa (mengakui dan meyakini bahwa Allah Esa). Secara
Terminologi, Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud
Allah, sifat-sifat yang mesti ada padaNya, sifat-sifat yang boleh
ada padaNya, membahas tentang para Rasul untuk menetapkan
Kerasulan mereka, dan lain-lain. Demikian pendapat
Muhammad Abduh. Menurut para ulama tasawuf, kunci dari
tauhid itu adalah memisahkan antara yang Baqa’ dan yang Fana.
Menegaskan bahwa kita dan alam ini adalah mahluk yang fana,
yang segalanya ditentukan oleh Allah yang Esa, yang Baqa’.
Imam Junaid Al Baghdadi lebih suka mendefinisikan Tauhid
dengan definisi negatif, seperti disebutkan dalam (QS. AsySyura [42]: 11) :

         ....

Artinya : “…. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan
Dia. dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat”.
Imam Junaid juga mengutip ucapan Abu Bakar Ash-Shiddiq
r.a : “Maha Suci Allah, Dzat yang tidak menjadikan jalan
untuk mengenalNya melainkan dengan jalan ketidakmampuan
mengenalNya”. Maksudnya apa? Cara kita mengenal Allah
adalah dengan jalan kita mengakui bahwa kita tidak mampu
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mengenalNya. Ini kalimat filosofis menjelaskan ayat :
  

Artinya : “Allah tidak ada imbangannya, perumpamaannya”
Hadirin sidang Jum’at yang dirahmati Allah SWT.
Secara simple, ajaran Tauhid itu tercakup dalam kalimat
الل
tauhid 		
( َال ِا َهل ِاالَّ ٰ ّ هTidak ada Ilah selain Allah). Kalimat
Tauhid ini terdapat dalam syahadat yang minimal sembilan kali
kita ucapan dalam shalat kita sehari-semalam :

ِ ٰ اّلل َو َا ْشهَدُ َا َّن ُم َح َّمدً ا َر ُس ْو ُل ه
اّلل
ُ ٰ َا ْشهَدُ َا ْن َال ِا َ ََل ِاالَّ ه

Kalimat Syahadat tersebut berisi dua prinsip dasar yaitu :
Yang pertama, Syahadat Tauhid :

الل
ُ ّ ٰ ََّا ْشهَدُ َا ْن َال ِا َ ََل ِاال

Artinya : “Aku bersaksi dengan sesungguhnya
bahwa tidak ada Ilah (Tuhan) selain Allah”.
Yang kedua, Syahadat Rasul :

َو َا ْشهَدُ َا َّن ُم َح َّمدً ا َر ُس ْو ُل ا ّٰلله

Artinya : “Aku bersaksi dengan sesungguhnya
bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah”
Konsekuensi Syahadat Rasul ini adalah kita bersaksi bahwa
Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir, karena Rasul
pastilah Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Demikian Ibn Katsir
menjelaskan tafsir (QS. Al Ahzab [33]: 40).

        

 ...    

Baik Syahadat Tauhid maupun Syahadat Rasul, keduanya
adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tidak bisa
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seseorang hanya mengakui Syahadat Tauhid saja tapi tidak
mengakui Syahadat Rasul. Demikian juga sebaliknya. Keduaduanya harus diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati dan
diimplementasikan dalam perbuatan.
Hadirin sidang Jum’at yang dirahmati Allah SWT.
Apa makna kalimat Tauhid tersebut?. Kalimat Tauhid
ِ ٰ  َال ِا َهل ِاالَّ هsering kita terjemahkan “Tidak ada Tuhan selain
اّلل
Allah”. Sesungguhnya terjemahan tersebut belumlah mencakup
ِ )إِ ٰ ه.
semua makna kata ILAH (ل
Dalam kamus Lisan Al-‘Arab karya Muhammad bin
Mukarram bin Ali bin Ahmad, yang dikenal dengan nama
Ibn Manzur, lahir di Tunisia tahun 1233 M (630 H) wafat di
Mesir tahun 1311/1312 M, disebutkan disana bahwa kata Ilah
َ ( dan Aliha
memiliki variasi akar kata, diantaranya Laha )ال ََه
( )أٰلٰهَاyang jika ditelusuri memiliki makna sesuatu yang ditaati,
sesuatu yang disembah, sesuatu yang dicintai, yang dipuja
dipuji, yang diagungkan, yang didamba, yang dikejar dan lainِ ٰ َال ِا َهل ِاالَّ ه
lain. Dengan demikian, ketika kita mengucapkan اّلل
maknanya tidaklah sesederhana “Tidak ada Tuhan selain Allah”,
melainkan terkandung makna yang jauh lebih luas dari itu.
ِ ٰ  َال ِا َهل ِاالَّ هmaknanya tidak ada Tuhan, tidak ada yang saya
اّلل
sembah, tidak ada yang ditaati, tidak ada yang dipuja, tidak ada
yang dipuji, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang didambadamba, tidak ada yang dikejar, tidak ada yang dijadikan tempat
bergantung, tidak ada yang menjamin rezeki, tidak ada yang
menggenggam hidup dan mati, tidak ada yang ditakuti, tidak
ada tempat berharap kecuali Allah SWT.
Kalimat Tauhid itu diawali dengan kata ( َال ِا َهلkalimat
Nabi) maksudnya semua harus dinafikan, semuanya harus
dinegasikan, kecuali DIA. Berarti termasuk pikiran kita, gagasan
kita, bayangan kita tentang Allah dinafikan semua pokoknya
hanya ALLAH yang ada yang tak terjangkau oleh pikiran
kita. Dalam studi agama, cara atau metode seperti ini disebut
30 Syawwal 1442 H / 11 Juni 2021 M
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TEOLOGI NEGATIF, yaitu menegaskan sesuatu justru dengan
cara menegasikan. Memahami Allah justru melalui negasi total
apapun, semuanya ditidak-kan. Maha Suci Allah, Dzat yang
menjadikan jalan bagi mahlukNya untuk mengenalNya melalui
ketidakmampuan mengenalNya. Demikian penjelasan Imam
Junaid, yang mengutip ucapan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.
Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah SWT.
Begitulah makna kalimat Tauhid yang seharusnya
tertanam dalam sanubari yang dalam. Akan tetapi, Al-Qur’an
mengisyaratkan juga bahwa terkadang bahwa manusia
menjadikan ada ILAH-ILAH lain selain Allah.
Paling tidak, ada tiga hal yang potensial dijadikan Ilah oleh
manusia, sesuatu yang dipuja, sesuatu yang dipuji, sesuatu yang
dikejar, sesuatu yang dicintai dan didamba.

•

Yang pertama, Benda atau Materi. Sebagaimana firman Allah
SWT dalam QS. Surat Al-An’am [6] :74 ) :
         
      

Artinya : “Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada
ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala
itu sebagai Ilah-Ilah (Tuhan)? Sesungguhnya aku melihat
engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata“.
Dari ayat ini dapat dipahami, berhala-berhala dijadikan Ilah,
berhala adalah simbol dari kebodohan, materi, harta, kekayaan
dan sebagainya. benda, materi, harta, kekayaan berpotensi
dijadikan oleh Ilah oleh manusia.

•

Yang kedua, Jabatan atau Kekuasaan. Sebagaimana firman
Allah SWT (QS. Al-Qashash [28]: 38) :
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Artinya : “Dan Fir’aun berkata : Wahai para pembesar-pembesar
kaumku, aku tidak mengetahui ada Ilah bagimu selain aku, maka
bakarlah tanah liat untukku wahai Haman (untuk membuat batu
bata), kemudian buatkanlah bangunan tinggi untukku agar aku
dapat naik melihat Ilah (Tuhan)nya Musa, dan aku yakin bahwa
dia termasuk pendusta”.
Dari ayat ini dapat dipahami, bagaimana Fir’aun dengan
kekuasaan yang dia miliki, menyebut dirinya sebagai Ilah.
Begitu besar dan mutlak kekuasaan yang dia miliki, semua orang
bergantung kepadanya sehingga Fir’aun berkata kepada para
pembesar dan pembantunya : tidak ada Ilah bagi kamu selain
aku. Artinya kekuasaan berpotensi dijadikan Ilah oleh manusia.

•

Yang ketiga, Hawa (Hawa nafsu/ keinginan tak terkendali).
Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al Furqon [25] : 43) :

         

Artinya :“Sudahkah engkau (Muhammad) melihat orang yang
menjadikan keinginannya (hawa nafsunya) sebagai Ilah (Tuhan)?
Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?”.
Dari ayat ini dapat dipahami, ada orang yang menjadikan
hawa nafsu (keinginan) nya sebagai Ilah (Tuhan). Artinya
keinginan (hawa nafsu) berpotensi dijadikan Ilah (Tuhan) oleh
manusia.
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Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah SWT.
Demikianlah begitu penting dan urgensinya memahami
tauhid ini. Tidak berlebihan jika dikatakan apabila kita ingin
menyimpulkan ajaran agama ini dalam satu kata, maka kata
tersebut adalah Tauhid. Ajaran Tauhid ini akan menembus seluruh
aspek dan dimensi dalam ajaran agama dan menembus seluruh
aktivitas hidup manusia. Al-Qur’an menggambarkan dengan
perumpamaan yang indah dalam (QS. Ibrahim [14] : 24-25) :

          

           

      

Artinya : “Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah
membuat perumpamaan kalimat yang baik (kalimat Tauhid)
seperti pohon yang baik akarnya kuat dan cabangnya menjulang
ke langit (pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu
dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu
untuk manusia agar selalu ingat”.
Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah SWT.
Dari ayat 24 dan 25 Surat Ibrahim tersebut dapat kita
ambil pelajaran bahwa kalimat Thayyibah yang di dalam tafsir
disebutkan maksudnya adalah kalimat tauhid yaitu segala ucapan
yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran
serta perbuatan baik adalah laksana pohon yang baik, agar
kuat tertanam di bumi, cabangnya menjulang tinggi ke langit
dan buahnya dipetik pada setiap waktu dengan izin Tuhannya.
Disinilah terdapat kaitan tauhid dengan posisi kita sebagai anak
bangsa, warga masyarakat dari negara yang tercinta.
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•

Paling tidak ada dua hal buah ajaran tauhid :
Yang pertama, melalui Tauhid kita diajarkan tentang kesatuan
alam raya, kesatuan umat dan kesatuan manusia dan ajaran
kesatuan lainnya. Meyakini bahwa hanya Allah lah Tuhan
pencipta dan pengatur alam semesta bukanlah secara
kebetulan Allah menciptakan kita, bukan kebetulan pula Allah
mentakdirkan kita lahir sebagai anak dan bangsa Indonesia.
Negara dan bangsa Indonesia harus dilihat sebagai amanah
dari Sang Pencipta yang harus kita jaga dan kita makmurkan
sebagai konsekwensi logis dari kalimat Tauhid dan Syahadat
yang kita ucapkan. Ketika kita melihat alam, maka mata dan
pandangan kita tidak berhenti pada alam tersebut tapi yang
tampak oleh kita adalah kebesaran dan keagungan Dzat Sang
Pencipta, maka tidak mungkin orang yang bertauhid akan
mau membuat kerusakan pada alam yang Allah ciptakan.
Inilah sebabnya ajaran agama melarang kita memotong
bunga sebelum dia mekar dan berkembang. Kita dilarang
membuang hajat pada lubang yang ada di tanah, karena boleh
jadi akan mengganggu makhluk Allah yang lain seperti semut
dan lainnya. Kita juga dilarang boros dalam menggunakan air
meskipun itu untuk berwudhu. Kita tidak boleh memotong
pohon, merusak bangunan, merusak rumah ibadah dan lainlain. Jangankan pada saat damai (normal) bahkan pada saat
terjadi peperangan pun hal tersebut dilarang oleh agama.
Beginilah tauhid menembus dimensi dan cara pandang kita
melihat alam dan ciptaan Allah, Sang Pencipta.
Yang kedua, melalui Tauhid yang mengajarkan kesatuan alam
raya maka buahnya adalah ajaran perdamaian. Bagaimana kita
diajarkan hidup damai dan harmonis bersinergi dalam tugastugas kekhalifahan yang hanya Allah letakkan di atas pundak
makhluk yang bernama manusia? tidak diberikan tugas
kekhalifahan itu kepada Jin, Malaikat, hewan dan makhluk
lain. Allah menciptakan alam ini dengan keseimbangan dan
timbangan.
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Artinya : “Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan
keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan
tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu
mengurangi keseimbangan itu” (QS. Ar-Rahman [55]: 7-9).
Maka tegakkanlah keseimbangan itu, jangan merusak
keseimbangan itu, dan jangan pula mengurangi keseimbangan
itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil.
Sebuah bangsa dan negara akan memperoleh kedamaian
dan keharmonisan asalkan warga, rakyat dan pemimpinnya
berkomitmen menjaga keseimbangan, menegakkan timbangan
dan berlaku adil. Tidak merusak dan mengurangi keseimbangan
tersebut. Itu sudah menjadi hukum dan sunnatullah dari Allah
SWT, Sang Khalik yang menciptakan semesta ini dengan
keseimbangan dan prinsip Keadilan.
Mudah-mudahan Allah SWT menguatkan Iman dan Islam
kita, membimbing hati dan akal kita, menambahi hidayahNya,
untuk lurus dijalanNya. Aamiin Ya Rabbal Aalaamiin.

ْ للا يِل اولا ه
 اون ا اف اع ي ِْن اوا اَّي ه ُْك يب اما، ُك ي ِْف ال هق ْرآ ين ال اع يظ ْ يْي
اَب اركا ه
ِ
ْ
ي
يف ْي يه يم ْن ال اَّي يت او ذي
 َآ هق ْو هل قا ْو يِل ه ااذا، الك ير احلاك ْ يْي
ْ الل يِل ولا ه
.ُك ان ا هه هه او ال اغ هف ْو هر االر يح ْ هْي
او َآ ْس ات ْغ يف هر ٰ ذ ا
ِ ا
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Khutbah Kedua

َالْ َح ْمدُ ِهلل َو َك َفىَ ،و ُأ َص ِ ي ِْل َو ُأ َس ِ ي ُِل عَ ََل َس ِ يي ِدَنَ ُم َح َّم ٍد الْ ُم ْص َط َفى،
الل َو َا ْشهَدُ َا َّن
َوعَ ََل أ ِ ِِل َو َأ ْْصَا ِب ِه َأ ْهلِ الْ َوفَاَ .ا ْشهَدُ َا ْن َال ِا َ َِل ِاالَّ ٰ ي ُ
ُم َح َّمدً ا َو َر ُس ْو ُل ٰ ي ِ
ِس ِب َت ْق َوى ِ
هللا فَ َقدْ
الل َأ َّما ب َ ْعدُ ؛ ُأ ْو ِص ْي ُ ُْك َون َ ْف ِ ْ
هللا َو َم َالئِ َك َت ُه ي ُ َصل ُّ ْو َن عَ ََل
فَ َاز الْ ُمتَّ ُق ْو َن ق َا َل ُ
هللا تَ َع َاَل ا َّن َ
ِ
النَّ ِ ِ يبََ ،ي َأُّيُّ َا َّ ِاَّل ْي َن َءا َمنُ ْوا َصل ُّ ْوا عَلَ ْي ِه َو َس ِل ي ُم ْوا ت َ ْس ِل ْي ًماَ .ال ٰل يهُ َّم
َص ِ يل عَ ََل َس ِ يي ِدَنَ ُم َح َّم ٍد َوعَ ََل أ ِ ِِل َو َأ ْْصَا ِب ِه َوالتي َا ِب ِع ْ َْي َو ْار َض
ْامن وعَ ِ يَل
اللًّهُ َّم َع ِن الْ ُخلَفا ِء َّالر ِاش ِد ْي َن َأ ِِب بَ ْك ٍر َو ُ َُع َر َو ُعث َ
و ْار َض َعنيا َم َعه ُْم ِب َر ْ َْح ِت َك َي َأ ْر ََ َم َالر ِ ِ
اْح ْ َْي َاللَّهُ َّم ا ْْ ِف ْر ِللْ ُم ْس ِل ِم ْ َْي
ات َوالْ ُم ْؤ ِم ِن ْ َْي َوالْ ُم ْؤ ِمنَ ِ
َوالْ ُم ْس ِل َم ِ
ات ْا َأل َْ َيا ِء ِمْنْ ُ ْم َو ْا َأل ْم َو ِات .
اللَهُ َّم ا ْدفَ ْع َعنَّا الْ َب َال َء َوالْغ ََال َء َوالْ َو ََب َء َوالْ َف ْحشَ َاء َوالْ ُم ْن َك َر َوالْ َبغ َْي
الس ُي ْو َف الْ ُم ْخ َت ِل َف َة َوالشَّ دَ ائِدَ َوالْ ِم َح َنَ ،ما َظه ََر ِمْنْ َا َو َما ب َ َط َن،
َو ُّ
ِم ْن ب َ َ َِلَنَ ه ََذا خ ََّاص ًة َو ِم ْن ب ُ ْ ََل ِان الْ ُم ْس ِل ِم ْ َْي عَا َّم ًةَ .ربَّنَا أ ِتنَا ِِف
ادلُّ نْ َيا ََ َس نَ ًة َو ِِف األ ِخ َر ِة ََ َس نَ ًة َو ِقنَا عَ َذ َاب النَّار ِ .ع َبا َد ِ
هللا،
هللا يَأْ ُم ُرُ ُْك َِبلْ َعدْ لِ َو ْاال َْ َس ِان َواي َتأئِ ِذي الْ ُق ْر ََب َويَْنْ َىى َع ِن
ا َّن َ
ِ
ِ
ِ
َ
هللا
الْ َف ْحشَ أ ِء َوالْ ُمن َك ِر َوالْ َب ْغ ِي ي َ ِع ُظ ُ ُْك ل َ َعل َّ ُ ُْك تَذكَّ ُر ْو َن .فَ ْاذ ُك ُروا َ
الْ َع ِظ ْْي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ ََل ِن َع ِم ِه يَ ِزد ُ ُْْك َو َ َِّل ْك ُر ِ
هللا َأ ْك َ َُب.
11
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HIKMAH

Syikayah (Mengeluh)

S

yikayah adalah mengeluh dengan meratap atau menceritakan
nasib jelek dengan hati yang tidak rela akan pemberian Tuhan.
Allah SWT tidak akan membebani manusia kecuali sesuai kadar
kemampuannya. Perjalanan hidup dengan berbagai ujian berupa
nikmat dan cobaan disadari ataupun tidak kegoncangan hati
mengikuti perasaan kadang membuat seseorang waswas atau
khawatir dan mengeluh. Allah berfirman:
Artinya : “Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh
kesah lagi kikir” (QS. Al-Ma’arij [70] : 19).
Mengeluh adalah sifat dasar manusia yang timbul saat ia tertimpa
masalah atau dalam kesempitan.
Saat hamba mengetahui ghayah atau tujuan hidupnya hanya
untuk dan kepada Allah, ia akan mengenal dan lebih dekat kepada
Tuahnnya. Tiada sandaran hidup ini kecuali kepada Allah SWT.
Apapun yang datang dan menimpa dirinya merupakan ketetapan
Allah yang harus diterima dan dijalani. Semua milik Allah
termasuk dirinya, dan ia pun akan kembali kepa-Nya, seharusnya
mengembalikan apapun kepada Allah. Saat dikaruniai limpahan
nikmat kembalikan dengan pujian dan syukur, saat ditimpa
kesusahan dan kesempitan kembalikan keluhan dengan ikhlas,
sabar, tawakkal, munajat dan doa. Sehingga pada kondisi apapun
kita selalu kembali, ingat, dekat, dan bersama Allah SWT.
Imam An-Nawawi mengungkapkan “Syikayah kepada Allah
termasuk berdo’a, sedang syikayah kepada manusia berarti tidak
ridha akan pemberian Tuhan”.
Seharusnya sebagai mukmin yang baik senantiasa melaksanakan
perintah Allah, menjauhkan larangannya, dan rela akan qadha dan
qadhar-Nya. Nikmat terbesar dalam hidup adalah nikmat iman dan
Islam, tiada kesibukan yang lebih indah dalam hidup ini kecuali
kethaatan hingga ajal menjemput dalam husnul khatimah.

12
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Kita resapi uraian hikmah tentang sandaran hidup seorang
hamba oleh Syekh Mutawalli Asy-Syarawi yang berkata: “Kau
merasa tenang dalam pesawat, padahal kau tidak kenal dengan
pilotnya. Kau merasa tenang di atas kapal laut, padahal kau tidak
kenal dengan nahkodanya. Tapi mengapa kau tidak merasa tenang
dalam hidupmu, sedangkan engkau tau bahwa Allah yang mengatur
alam semesta.”
Ketajaman mata bathin sesorang adalah sesuai kadar
kemantapan dan kualitas Iman, Islam, dan Ihsannya. Derap
langkap dan aktualisai diri melalui kerja nyata mengubah dorongan
bathinnya kepada kemurnian dan kesucian jiwanya dalam ketulusan
yang membuatnya semakin dekat dan tak pernah lupa untuk
mengingat kepada Allah. Raihan dan kesuksesan yang digambarkan
oleh Al-Quran berikut sangat nyata jika kita pakai resep-resepnya:
Artinya : “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu
yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh,
akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah
menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia
akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai.
Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada
dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembahKu dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun.
Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah
orang-orang yang fasik.” (Q.S An-Nur [24] : 55)
Mari mengingat kalimat/do’a yang diucapkan Nabi Musa
alaihis salam ketika melintasi lautan bersama Bani Israil untuk
menghindari dari kekejaman Firaun (dalam hadis riwayat Imam
Thabrani dari Abdullah bin Mas’ud) :

َ َلّٰالْ َح ْمدُ َّٰو ِال َ ْي
َ َ َّّٰٰاللّٰهُم
َ كّٰالْ ُم ْش َت ََك َّٰو َان
ّٰان
ُ ْتّٰالْ ُم ْس َت َع
ِ ّٰح ْو َل َّٰو ََلّٰقُوةَّٰ ِاَل ِِّٰب
ِّٰ ْ لّٰالْ َع ِظ
ي
َ َو ََل
ِ ِ هللّٰالْ َع

Artinya : “Yaa Allah segala puji hanya untuk-Mu, dan hanya
kepada-Mulah tempat mengadu, dan Engkaulah Penolong dan
tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan
Allah Zat Yang Maha Tinggi dan Maha Agung”. r (@Me’)
30 Syawwal 1442 H / 11 Juni 2021 M
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GORESAN IMAM BESAR

Shalat Perspektif Syariah,
Tarekat, dan Hakikat (1)
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

S

esuai dengan namanya, shalat berasal dari kata shalayushla, kemudian membentuk kata shalla-shalah(t) berarti
doa, zikir, dan ketaatan. Derivasi kata tersebut lahir kata
wushlah (sambungan), shilah (hubungan), washl (tersambung),
wishal (ketersambungan), shaulah (sambungan), dan shalaa
(ketersambungan).
Shalawat Allah kepada hamba-Nya artinya menyampaikan
ajakan kepada hamba-Nya yang utama untuk mendekati
diri-Nya dan menjadikannya sebagai khalifah di jagat raya.
Hamba Tuhan tersebut disebut mushalliyan, yakni hamba
yang mengikuti jalan kebenaran yang diamanahkan kepadanya
(mustakhlaf fih). Hamba yang demikian ini menjadi wahana
penampakan (madhhar) diri-Nya sebagaimana tergambar di
dalam al-Asma' al-Husna. Shalawat Allah kepada hambanya
dilukiskan dengan indah di dalam ayat, "Sesungguhnya Allah dan
malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang
yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah
salam penghormatan kepadanya" (QS al-Ahzab [33]:56).
Shalawah(t) dapat disandarkan kepada hamba dari satu
sisi dan pada sisi lain dapat pula dinisbahkan kepada Tuhan.
Jika shalawat disandarkan kepada Tuhan (al-Haq) maka
kalimat "shalawah(t)" tersebut bermakna rahmat, kasih sayang,
limpahan, kelembutan, kenikmatan, cinta, belas kasih, kebaikan,
ampunan, dan ridha. Jika dinisbahkan kepada manusia maka
shalawah(t) bermakna doa, kepatuhan, ketenteraman, khusyuk,
ketaatan kepada yang dicintai dan diridhainya. Kata shalawah(t)
mengimplikasikan makna kedekatan, keakraban, dan cinta-kasih
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antara kedua belah pihak, yakni subjek dan objek shalat.
Hubungan (shilah) antara Allah dan hamba-Nya melalui
hubungan khusus (shaulah) membuat hamba itu merasa
tenteram, tenang, aman, damai, dan bahagia. Inilah yang yang
dimaksud di dalam ayat, "Dirikanlah shalat untuk mengingat
Aku" (QS Thaha [20]:14) dan "Ingatlah, hanya dengan mengingat
Allah-lah hati menjadi tenteram" (QS ar-Ra'd [13]:28). Dengan
demikian, shalat berfungsi sebagai wushlah karena menyambung
antara dua bagian menjadi satu yang sebelumnya berpisah.
Shalat berfungsi sebagai shilah karena sebagai media
penyampaian sebuah pemberian yang dimohon oleh sang
pemohon. Shalat berfungsi sebagai shaulah karena menjadi sarana
penghubung antara Sang Mahakuasa dengan sang makhluk
yang lemah. Shalat berfungsi sebagai salwun karena sang hamba
penyembah menyungkurkan diri kepada Zat Tuhannya Yang
Maha Mulia. Sedangkan du'aun ialah permohonan dari sang
hamba yang butuh kepada Tuhan Sang Pemberi (al-Wahhab).
Wushlah (komunikasi) antara Tuhan dengan hamba-Nya
dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain dengan cara
penjelmaan, tanazul (turun), dan tadalli (pendekatan) sebagai
rahmat, nikmat, kelembutan, karunia, pemuliaan, kebaikan, dan
bernbagai kemungkinan lainnya. Shalawat Allah kepada hambaNya adalah dengannya (shalawat tersebut) menyampaikan
hamba-Nya yang sempurna menuju kepada-Nya, dan
menjadikannya sebagai khalifah bagi-Nya kepada makhluk dan
sebagai mushalliyan. Artinya mengikuti kebenaran (haq) yang
diamanahkan (mustakhlaf fih) untuk ditampakkan berdasarkan
bentuk-Nya dan penampakan sempurna dalam zat, sifat-sifat,
asmaul husna, serta memeberitakan tentang-Nya.
Demikian juga, Shilah (hubungan) Allah kepada hamba-Nya
melalui penjelmaan khusus secara zat dan penjelmaan asma bagi
berbagai hakikat pilihan dan ujian, dan Ia memberinya (hamba)
shaulah (koneksi) yang berasal dari kehendak dan kekuatanNya terhadap seluruh musuhnya. Inilah makna shalawat dalam
30 Syawwal 1442 H / 11 Juni 2021 M
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pembahasan kita ini.
Para ahli hakekat dalam ilmu huruf, memaknai kata shalawat
tersusun dari seluruh hakikat pertalian berdasarkan dari pecahan
katanya, yaitu, wushlah, shila, washlu, wishal, shaulah dan shalaa.
Sifat-sifat tersebut merupakan subtansi atau hakikat pertalian,
penggabungan dan hubungan. Perkongsian makna yang
menghimpun dalam susunan-susunan ini adalah penggabungan,
pendekatan, pengikutan, dan penyatuan.
Makna wushlah adalah bersambungnya dua sesuatu yang
bergabung dan bergabungnya dua sesuatu yang bersambung
yang sebelumnya telah berpisah. Sedangkan shilah ialah
menyampaikan pemberian yang diingini dan diminta dari
Sang Pemberi kepada yang diberi. Kemudian Shaulah adalah
terkoneksinya sambungan gerakan qahriyah dari Allah kepada
hamba . Adapun Salwu ialah mencondongkan punggung untuk
khusyu. Terakhir du'au ialah permohonan untuk sampainya apa
yang dimintanya dari tempat berdoa itu.
Adapun "shalawat" hamba kepada Allah adalah merupakan
pengembalian kembali dirinya kepada hakikat ciptaannya
sebagai al-insaniya al-kamaliyyah al-kulliyah al-ahadiyah aljam'iyyah, dan mengikatnya dengan kehadiran (khadhrah) yang
dari sananya memikul bentuknya, dan darinya pula berawal dan
berkembang.
Sementara lima kulliyah berdasarkan al-hadharaatul
khamsah al-ilahiyah adalah pertama hakikatnya, yaitu al-'ain
al-tsabit yang bentuknya hanya dalam pengetahuan Allah sejak
pertama pada zaman azali dan berakhirnya. Kedua, Ruhnya.
Hakikat nafas rahmani yang terakses dari al-'ain al-tsabit di
atas. Ketiga, jasmaninya, yaitu bentuk dan posturnya secara
fisik. Keempat, hakikat hati, ahadiyah jam'i rohanianya dan
tabiatnya. Terakhir Aqal, adalah kekuatan yang dengannya
dapat mencermati berbagai hakikat dan merasionalkannya,
mengetahui berbagai ilmu pengetahuan baik secara global
maupun detail. (Harian Republika (online), 22 Mei 2020 M). r
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DIALOG ZHUHUR PILIHAN
Kajian Kitab Tafsir Ibnu Katsir
Tafsir Surat An-Nisa, ayat 2 - 3
Oleh : Budi Utomo, MA
Ayat dan Terjemah
           

             
       
      

          

Artinya : “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah
balig) harta mereka, jangan kalian menukar yang baik dengan yang
buruk dan jangan kalian makan harta mereka bersama-sama harta
kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan)
itu adalah dosa besar. Dan jika kalian takut tidak akan dapat
berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana
kalian mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang
kalian senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut
tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau
budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Tafsir ayat
Larangan Memakan Harta Perempuan Yatim dengan Zhalim
Allah Swt. memerintahkan agar menyerahkan harta benda
anak-anak yatim apabila mereka telah mencapai usia balig yang
30 Syawwal 1442 H / 11 Juni 2021 M
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sempurna dan dewasa. Allah melarang memakan harta anak
yatim serta menggabungkannya dengan harta yang lainnya.
Karena itulah Allah Swt. berfirman:

َ َ{وال تَت َ َبدَّ لُوا الْ َخب
}ِيث ِِب َّلطي ِِب

Artinya : “Jangan kalian menukar yang
baik dengan yang buruk” (QS. An-Nisa : 2).
Beberapa makna dari menukar yang baik darengan yang
buruk : (1) "Janganlah kamu tergesa-gesa dengan rezeki yang
haram sebelum datang kepadamu rezeki halal yang telah
ditakdirkan buatmu". (2) "Janganlah kalian menukar harta halal
milik kalian dengan harta haram milik orang lain". (3) "Janganlah
kamu memberi kambing yang kurus dan mengambil kambing
yang gemuk". (4) "Janganlah kamu memberi yang palsu dan
mengambil yang baik."
Tidak boleh seseorang mengambil kambing yang gemuk dari
ternak kambing milik anak yatim, lalu menggantikannya dengan
kambing yang kurus dan berasumsi kambing ditukar dengan
kambing. Juga tidak boleh mengambil dirham yang baik, lalu
menggantikannya dengan dirham yang palsu denan beranggapan
dirham ditukar dengan dirham. Firman Allah Swt.:

}َ{وال تَأْ ل لُكوا َأ ْم َوالَه ْلم ا ََل َأ ْم َوا ِل ل ُْك
ِ
Artinya : “Dan jangan kalian makan harta mereka
bersama harta kalian” (QS. An-Nisa : 2).

Yang dimaksud adalah larangan untuk mencampuradukkan
harta dengan harta anak-anak yatim, lalu memakannya secara
bersamaan dengan dicampur, tidak dipisahkan. Firman Allah :

}{إن َّ ُه اَك ان ُح اوًب اكب اِريإ
ِ
“Sesungguhnya perbuatan

Artinya :
tersebut
adalah dosa yang besar” (QS. An-Nisa : 2).
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Yang dimaksud dengan huban kabiran ialah dosa besar. Ibnu
Murdawaih meriwayatkan berikut sanadnya sampai kepada Wasil
maula Abu Uyaynah, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas, bahwa
Abu Ayyub menceraikan istrinya. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda kepadanya:

"وب اَك ان ُح اوَب
 إ َّن اط اَل اق ُأ ِّم َأي ُّ ا،وب
ا"َي َأ اَب َأي ُّ ا
ِ

Artinya : “Hai Abu Ayyub, sesungguhnya menceraikan
Ummu Ayyub adalah dosa!”
Dalam cerita di hadis dari Anas, bahwa Abu Ayyub bermaksud
hendak menceraikan Ummu Ayyub (istrinya). Maka ia meminta
izin kepada Nabi Saw., tetapi Nabi Saw. bersabda: Sesungguhnya
menceraikan Ummu Ayyub benar-benar dosa. Maka Abu Ayyub
tidak jadi menceraikannya dan tetap memegangnya (sebagai
istrinya. Hadis lain dari sahabat Anas ibnu Malik menyebutkan
bahwa Abu Talhah bermaksud menceraikan Ummu Sulaim
(yakni istrinya). Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

"وب
ٌ "إ َّن َط َل َق ُأ ِّم ُسلَ م ٍْي ل َ ُح
ِ
Artinya : “Sesungguhnya menceraikan Ummu

Sulaim benar-benar dosa.”
Maka Abu Talhah mengurungkan niatnya. Makna ayat:
yaitu sesungguhnya bilamana kalian makan harta kalian yang
dicampur dengan harta mereka (anak-anak yatim). hal itu adalah
dosa yang besar dan merupakan kesalahan yang parah; maka
jauhilah perbuatan tersebut. r (BUT)
Koreksi Mimbar Jumat Edisi 1115

Tanggal 4 juni 2021/ 23 Syawwal 1442 H

Pada halaman 3, baris ke-3 s.d 4, tertulis : “Kewajiban kita
sebagai Allah subhanahu wata’ala”.
Seharusnya : “Kewajiban kita sebagai hamba Allah
subhanahu wata’ala”.
30 Syawwal 1442 H / 11 Juni 2021 M
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PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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 :

Kegiatan
1. Majelis Ta’lim
Kaum Ibu

Hari

Pukul

Materi

Rabu & 08.00 - Al-Qur’an,
11.00
Ahad
Aqidah, Akhlak,
Hadits, Fiqh

2. Pengajian
Setiap
Remaja Istiqlal Ahad
(ARMI)

11.00 - Tahsinul Qur’an,
12.00
Kajian Kitab Minhajul
Abidin, Majelis Taklim
Pemuda

3. Marching
Band Istiqlal

Setiap
Ahad

09.00 - Perkusi, Horn
15.00
line, Pit, dll

4. Seni Budaya
Remaja

Setiap
Ahad

09.00 - Hadrah, Marawis dan
11.00
Band

5. Pagar Nusa
Istiqlal

Setiap
Ahad

07.00 - Seni Beladiri
11.30

6. Tapak Suci
Istiqlal

Setiap
Ahad

15.30 - Seni Beladiri
20.00

7. Konsultasi
Agama

Senin
s/d
Jum’at

10.30 - Pelayanan
15.00
Permasalahan Agama
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JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR
Narasumber

Bahasan/ Materi

No

Hari

Tgl/Bln

1

Selasa

15 Juni

H.A. Husni Ismail,
M.Ag

Mafahim Yajibu anTushahah

2

Rabu

16 Juni

Abdul Rasyid TH,
M.Pd

Adabul Insan fil
Islam

Kamis

17 Juni

Hj. Sumayyah
Ba'abduh, Lc

Fiqih Islam

4

Sabtu

19 Juni

Dr. H.M. Faisal
Hamdani, MA

Kifayatul Akhyar

5

Ahad

20 Juni

Drs. H. Amin Zaini

Tematik Tafsir

6

Senin

21 Juni

Drs. H. Sholeh Asri,
MA

Tafsir Jalalain

3

JADWAL WAKTU SHALAT
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Mei 2021
Tanggal

Shubuh

Zhuhur

Ashar

Maghrib

‘Isya

13

04 : 39

11 : 56

15 : 17

17 : 49

19 : 03

14

04 : 39

11 : 56

15 : 17

17 : 49

19 : 03

15

04 : 39

11 : 57

15 : 18

17 : 49

19 : 04

16

04 : 39

11 : 57

15 : 18

17 : 50

19 : 04

17

04 : 39

11 : 57

15 : 18

17 : 50

19 : 04

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta
30 Syawwal 1442 H / 11 Juni 2021 M
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PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT
Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode
tanggal 1 - 4 Juni 2021 :
No.

Nama

Agama Semula

1

Putri Echta Brigita

Katholik

2

RR Monita Imlabla

Protestan

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :
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

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

ِ ِ
ض ال ِك َفايَِة لِلَّ ِه تَ َعالى
َ اُ َصلّ ِى َعلى الَم َوات الغَائبِي َن اَربَ َع تَكبِي َرات فَر

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari
Jum’at tanggal 4 Juni 2021, adalah untuk :
1. Almarhum Rachmad Wiryono bin Soeparno, usia 63 tahun.
Wafat, 31 Mei 2021 di Cisalak
2. Almarhum Abdurrahman Somad bin Somad, usia 50 tahun.
Wafat, 26 Mei 2021 di Jakarta
3. Almarhum Yugo Agung Purnomo bin Sade, usia 25 tahun.
Wafat, 20 April 2021 di Purwakarta
4. Almarhum H. Amin Ondang bin Adam, usia 60 tahun.
Wafat, 1 Juni 2021 di Jakarta
5. Almarhum Ustadz Hudaya bin KH. Dullah. Wafat, di Jakarta
6. Almarhum Bp. Sudiyoto bin Darmo Wiyono, usia 65 tahun.
Wafat, 30 Mei 2021 di Jakarta
7. Almarhum H. Susudiyanto bin H.M. Z. Asyikin, usia 65
tahun. Wafat, 1 Juni 2021 di Tegal - Jateng
8. Almarhum Saliman Siswo Suwarno bin Mento Rejo, usia 84
tahun. Wafat, 28 Mei 2021 di Klaten
9. Almarhum H. Oyong Syafriadi bin Aliudin, usia 75 tahun.
Wafat, di Jakarta
10. Almarhumah Hj. Lilik Sunarsih binti Burnawi, usia 70
tahun. Wafat, 25 Mei 2021 di Jakarta
11. Almarhumah Meliani binti Odang, usia 22 tahun. Wafat, 29
Mei 2021 di Sukabumi

30 Syawwal 1442 H / 11 Juni 2021 M
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12. Almarhumah Ibu Siti Julaeha binti H. Gojali, usia 76 tahun.
Wafat, 2 Juni 2021 di Tasikmalaya
13. Almarhumah Hj. Sa’erah binti H. Sampun bin Mahidin, usia
72 tahun Wafat, 2 Juni 2021 di Palembang
14. Almarhumah Ibu Raya binti Ijam, usia 59 tahun. Wafat, 3
Juni 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

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.
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JADWAL KAJIAN
DI MASJID ISTIQLAL
1. Tasawuf, Membedah Kitab Ihya Ulumiddin
Setiap Sabtu (Pukul 05.45 - 07.30)
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 :  Dr. KH. Ahmad Lutfi Fathullah, 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
@masjidistiqlalofficial

Masjid Istiqlal TV

@masjidistiqlal.official

www.istiqlal.or.id

