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PENGANTAR REDAKSI

Di penghujung Jumát terakhir bulan mulia kelahiran Nabi 
Muhammad SAW, seorang manusia mulia yang tidak seperti manusia 
biasa, kita baca kisah teladannya, perjuangannya, dan kecintaannya 
pada umatnya semoga kita termasuk di dalam  barisan umatnya dan  
senantiasa dapat terhubung dengan pribadi dan akhlaknya dengan 
selalu bershalawat dan mengikuti sunnahnya, aamiin.

Begitupun  Jumat hari ini, Khatib  Dr. KH. Asrorun Ni'am Sholeh 
MA, menjewantahkan teladan Rasulullah Muhammad SAW, bahkan 
sebelum diiangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabiyullah Muhammad 
SAW memiliki rekam jejak yang sangat baik, yang bisa menjadi  
teladan sempurna sepanjang masa, tema khutbah : Membangun dan 
Mempersiapkan Generasi Penerus yang Tangguh. 

Selaras dengan Khutbah, dalam kolom Goresan Imam Besar 
Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA menyampaikan 
tajuk "Hidup-matinya Sebuah Rezim", dimana panjang pendeknya 
umur suatu rezim, menurut Ibnu Khaldun, bergantung pada empat 
generasi, yaitu generasi perintis, generasi pembangun, generasi 
penikmat, dan generasi penghancur. Siklus sebuah rezim banyak 
ditentukan oleh generasi penikmat.

Kajian Zhuhur Pilihan yang membahas, Wajib-nya Seorang 
Mengenal Rasulullah SAW disampaikan oleh KH. Ahmad Busyairi, 
Lc. MA, dimana disampaikan Al-Hafizh Ibn Hajar bahwa  pentingnya 
kita belajar tentang tentang sifat-sifat yang khusus untuk Baginda 
Nabi SAW agar tidak terjebak kepada kesalahan persepsi tentang 
hukum hadits.

Dalam kolom Hikmah, Dr. Budi Utomo, Lc, MA, mengulas 
tentang Canda, Amarah, dan Pertikaian, maka manajemen 
kemarahan adalah masalah yang harus dipelajari oleh setiap 
individu. Pengulangan nasehat untuk tidak marah yang disampaikan 
Rasulullah SAW berulang kali kepada seorang sahabat memiliki arti 
mendalam. Selamat membaca dan wasalam (HSA)r

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Bismillah wa alhamdulillah, washshalatu wassalamu 

'ala Rasulillah sayyidina Muhammad.
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KHUTBAH JUM’AT

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 25 Rabiul Awal 1444 H / 21 Oktober 2022 M)

Membangun dan Mempersiapkan 
Generasi Penerus yang Tangguh 

Oleh : Dr. KH. M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA
(Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Katib Syuriah 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dosen Fakultas Syari’ah dan 
Hukum  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

نْي ا ا   ت ّعْْيُ ع َل  ُأُمْوّر ادلُّ ّبّه ن س ْ ، و  ال ّمْْي  ٰبّ الْع  ْمُد لِّلٰه ر  لْح 
ُم ع َل   َل  السَّ ُة و  َل  الصَّ ْيّن، و  ادٰلّ ، و  ّلْْي  الُْمْرس  ّف ْاأَلنّْبي اّء و  َأْْش 

التَّاّبّعْْي   اّبّه و  َأْْص  ِّلّ و  ع َل  اه َّلَّ  و  س  َلَّ هللُا ع ل ْيّه و  ٍد ص  مَّ ن ا ُمح  ّٰ ن ّبي
َلَّ هللُا 

ِ
ِله  ا

ِ
ْيّن، َأْشه ُد َأْن َل  ا ىل  ي ْوّم ادٰلّ ِ

اٍن ا ْحس  ِ
هُْم ِّب ْن ت ّبع  م  و 

ّيْك   ُه َل  ْش  ْحد  قُّ ْاملُّبْْي و  ِّلُ الْح  ُ الْم  َن   .ِل  د  ٰيّ َأْشه ُد َأنَّ س   و 
ْعّد ْاأَلّمْْي   اّدُق الْو  ُسْوُِلُ الصَّ ر  ْبُدُه و  ًدا ع  مَّ  ُمح 

َلَّ 
ِ
َل  ت ُمْوتُنَّ ا قَّ تُق اّتّه و  َُّقوا هللا  ح  . ّات ْون  اِّضُ ا ب ْعُد ف ي اَأُّيُّ ا الْح  َأمَّ

. َأنُُْتْ ُمْسّلُمْون    و 
قُْواۖ  َل  ت ف رَّ ْيًعا وَّ ّ ّ َج  اْعت ّصُمْوا ِّب ْبّل الِٰله اىل  و  ف ق ال  هللُا ت ع 
َّف  ب ْْي  قُلُْوّبُُكْ  ل ۤاًء ف ا  ّ ع ل ْيُُكْ ّاْذ ُكْنُُتْ ا ْعد  ت  الِٰله اْذُكُرْوا ّنْعم  و 

ةٍ  ف ا ُحْفر  ُكْنُُتْ ع َله ش  اًَنۚ و  ٖٓ ّاْخو  ّته  ُُكْ  ف ا ْصب ْحُُتْ ّبّنْعم  نْق ذ  ن  النَّاّر ف ا  ٰمّ
ْت ُدْون   لَُُّكْ َت  يهّته  ل ع  ُ ل ُُكْ اه ُ الِٰله ِّل  يُب ْٰيّ ْْن اۗ ك ذه  ٰمّ
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Hadirin jamaah Jumu’ah rahimakumullah.
Alhamdu lillah, puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wata'ala 

yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. 
Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam beserta keluarganya, para 
sahabatnya serta kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. 

Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 
kita kepada Allah subhanahu wata'ala. Mari kita tingkatkan 
amal ibadah, serta senantiasa  meneladani kehidupan baginda 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan akhlaknya yang 
mulia, senantiasa menjaga kejujuran, dan memberi jalan keluar 
setiap permasalahan, dengan semangat keadilan, kemaslahatan, dan 
kebijaksanaan. Khutbah Jum’at pada hari ini akan membahas tentang 
upaya Mempersiapkan Generasi Penerus Yang Tangguh.

Hadirin jamaah  Jumu’ah rahimakumullah.
Pada bulan ini, baik berdasarkan tahun masehi maupun tahun 

hijriyah, masing-masing ada peristiwa penting yang dapat diambil 
pelajaran dalam pewujudan generasi penerus yang tangguh. Di 
tahun hijriah, kita masih berada di bulan Rabiul Awwal, di dalamnya 
ada peristiwan bersejarah dalam kehidupan keagamaan kita, yaitu 
kelahiran baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang 
kemudian setiap tahunnya diperingati dalam peringatan Maulid 
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Yang kedua, di tahun 
masehi, kita berada di Bulan Oktober, yang di dalamnya ada peristiwa 
bersejarah dalam kehidupan kebangsaan kita, yaitu Kongres Pemuda 
yang melahirkan tekad dan komitmen persatuan melalui Sumpah 
Pemuda, dan kemudian setiap tahunnya pada 28 Oktober diperingati 
sebagai Hari Sumpah Pemuda. Juga ada heroisme semangat 
keagamaan kaum santri dalam mengartikulasikan semangat cinta 
tanah air melalui Resolusi Jihad, dan kemudian setiap tahunnya pada 
22 Oktober, sejak 8 tahun yang lalu, diperingati sebagai Hari Santri.

Salah satu pesan penting dari peringatan Maulid Nabi adalah 
meneladani sikap-sikap terpuji baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam. Nabi Muhammad, sejak muda sudah ditempa oleh Allah 
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subhanahu wata'ala , dan dikenal sebagai sosok yang jujur dan dapat 
dipercaya. 

Di saat muda, sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabiyullah 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam memiliki rekam jejak yang 
sangat baik, yang bisa menjadi  teladan sempurna sepanjang masa. 
Salah satu cara memperingati maulid nabi adalah dengan menjadikan 
Rasullah sebagai suri tauladan, dengan mengikuti sunnah beliau 
dalam seluruh aspek kehidupan kita. Disebutkan dalam QS al-Ahzab 
ayat 21 :

Salah satu akhlak yang diteladankan oleh Rasulullah adalah 
kejujuran. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam telah 
menunjukkan kualitasnya sebagai manusia berakhlak mulia jauh 
sebelum menjadi Rasul. Hal ini telah diakui olah para penduduk 
Mekkah yang menyematkan gelar al-Amin kepada Rasulullah, orang 
yang dapat dipercaya. Mengapa Rasulullah mendapat gelar tersebut? 
Pemberian gelar ini bukan tanpa alasan. Sebagai pedagang, Nabi 
Muhammad tidak pernah berkata dusta demi keuntungan. Beliau selalu 
mengatakan dengan jujur tentang barang yang dijualnya, termasuk 
tentang kerusakan atau kejelekan barang tersebut. selalu menepati 
janji dan mengantarkan barang dagangan sesuai dengan kualitas yang 
diminta pelanggan. Reputasi kejujuran dan akhlak yang baik yang 
dimiliki sosok muda Rasulullah Muhammad tersebut telah dikenal 
publik, dan memunculkan kepercayaan publik kepada sosok beliau.

Ketika terjadi pembangunan kembali Ka’bah setelah diterjang 
banjir, saat rampung, terjadi perselisihan sengit mengenai siapa 
yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. 

                  

              
 Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah 

itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 
mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan 
dia banyak menyebut Allah”.
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Semua kabilah berebut untuk bisa meletakkan Hajar Aswad yang 
menyebabkan konflik dan ketegangan. Kemudian Abu Umayyah bin 
Mughiroh sebagai orang tertua di antara semua kabilah menawarkan 
jalan keluar dengan menetapkan bahwa yang pertama kali masuk 
melalui pintu as-Shafa maka ialah yang berhak untuk mengambil 
kebijakan tentang peletakkan Hajar Aswad tersebut. Allah subhanahu 
wata'ala  menakdirkan bahwa orang yang pertama kali memasuki 
pintu masjid adalah Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. 
Ketika melihat sosok Muhammad, maka semua bersepakat dan 
menyatakan bahwa sosok tersebut adalah al-Amin dan karenanya 
semua ridha terhadap keputusan yang dibuatnya.

Memperoleh kesempatan oleh meletakkan hajar aswad pada 
tempatnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak egois. Lagi-
lagi, beliau menunjukkan kelasnya sebagai sosok integrator ulung. 
Beliau kemudian meminta kain untuk digunakan mengangkat Hajar 
Aswad. Beliau meminta setiap pemimpin kabilah untuk memegang 
ujung kain tersebut dan kemudian bersama-sama mengangkatnya 
menuju tempat Hajar Aswad. Alhasil dengan keputusan yang bijaksana 
ini, hilanglah perselisihan di antara kaum Quraisy. Julukan al-Amin 
yang disandang Nabi Muhammad merupakan bukti bahwa beliau 
adalah orang yang sudah diakui kredibilitasnya di masyarakat Arab.

Nabi Muhammad mendapatkan gelar al-Amin juga menjadi salah 
satu teladan bagi umatnya untuk senantiasa berkata jujur baik dalam 
bentuk lisan maupun dalam perbuatannya sehari-hari. Rasulullah 
menekankan sifat kejujuran ini dalam sabdanya:

ََل الَْجنَّةا َوَمإ 
ِ
ى ا َّ ََيْدا نَّ الْبا

ِ
اِّ َوا ََل الْبا

ِ
ى ا ْدَق ََيْدا نَّ الصاِّ

ِ
ْدقا فَإ لصاِّ ْ ِبا عَلَْيُكم

ْدَق َحَّتَّ يمكْ  ى الصاِّ قم َويََتَحرَّ لم يَْصدم جم ْ يََزالم الرَّ ُكم َّيَّ
ِ
يقًإ َوا داِّ ا صا ْنَد اَّللَّ تََب عا

ََل النَّإرا َوَمإ 
ِ
ى ا وَر ََيْدا نَّ الْفمجم

ِ
ورا َوا ََل الْفمجم ِ

ى ا َب ََيْدا نَّ اْلَكذا
ِ
َب فَإ َواْلَكذا

اِبً  ا َكذَّ ْنَد اَّللَّ َب َحَّتَّ يمْكتََب عا بم َويََتَحرَّى اْلَكذا لم يَْكذا جم  يََزالم الرَّ
 Artinya : “Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena 
sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan 
kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang  ...
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Di samping soal kejujuran dan akhlakul karimah, Etos kerja Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam saat usia muda juga harus 
menjadi teladan bagi umatnya, terutama bagi pemuda dan pemudi. 
Dengan memiliki profesi, berarti Nabi mengajarkan umatnya untuk 
hidup mandiri. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah 
bersabda :

Hadits di atas menegaskan bahwa mendapatkan penghasilan 
dari hasil keringat sendiri lebih utama daripada meminta-meminta. 
Nabi menyebutkan pekerjaan mencari kayu bakar dalam hadits 
tersebut karena profesi itu merupakan salah satu mata pencaharian 
sahabat saat itu. Komitmen membangun kemandirian dengan spirit 
kewirausahaan adalah teladan Nabi yang bisa melahirkan generasi 
yang tangguh, mandiri, dan berkarakter.

Hadirin Jamaah  Jumu’ah rahimakumullah.
Saat menjadi rasul, Nabi Muhammad banyak ditemani oleh 

para sahabat pemuda dan perjuangan dakwahnya, dan bahkan 
memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda pada posisi-
posisi strategis, baik di bidang pertahanan, ilmu pengetahuan, dan 

 ُ ْْيٌ َلأ هأا خأ ْهرِِه فأيأِبيعأ ٍب فأيأْحِملأهأا عأَلأ ظأ طأ ةأ حأ ُدُُكْ ُحْزمأ ِمأ َأحأ َتأ ْ َْن َيأ َلأ
أْمنأُعُه  ُجًلا يُْعِطيِه َأْو ي أْسأَلأ رأ  ِمْن َأْن ي

 Artinya : “Seseorang di antara kamu membungkus seikat kayu 
bakar lalu dibawa di atas pundaknya, kemudian menjualnya, itu 
lebih baik baginya daripada meminta-minta pada seseorang, yang 
akan memberinya atau menolaknya” (HR. Bukhari dan Muslim). 

... senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia 
akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hendaklah 
kalian menjauhkan diri dari berbuat dusta, karena sesungguhnya 
dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan 
mengantarkan pada neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan 
berupaya untuk berdusta, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai 
pendusta” (HR. Muslim).
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politik pemerintahan. Rasulullah memberi kepercayaan kepada 
Usamah bin Zaid menjadi panglima perang, padahal usianya masih 
sangat belia, sementara di situ ada banyak sahabat senior. Usamah 
bin Zaid, pada usia 18 tahun dipercaya Rasulullah untuk memimpin 
pasukan yang di dalamnya ada sahabat-sahabat ternama, seperti Abu 
Bakar dan Umar bin Khattab. Pasukannya berhasil dengan gemilang 
mengalahkan tentara Romawi.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga memiliki sepupu 
sekaligus sahabat terpercaya, Ali bin Abi Thalib. Perannya dalam 
dakwah mencakup berbagai bidang, seorang ulama, pemimpin, 
sekaligus pejuang. Ali merupakan salah satu orang yang pertama-tama 
masuk Islam dari golongan pemuda, umurnya belum 10 tahun. Saat 
Rasulullah hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk 
menggantikan posisi di tempat tidur beliau, dengan segala resikonya. 

Di bidang keilmuan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
memberi kepercayaan luar biasa kepada sahabat Zaid bin Tsabit, 
pemuda Anshar yang masuk Islam pada usia 11 tahun. Kecerdasan 
Zaid membuat pemuda ini dipercaya menjadi penulis wahyu oleh 
Rasulullah. Ia mampu menguasai berbagai bahasa dalam tempo 
singkat. Pada masa kodifikasi al-Quran, Khalifah Abu Bakar pertama 
kali menunjuk Zaid untuk menghimpun ayat-ayat al-Quran.

Dalam urusan politik, duta pertama yang dikirim Rasulullah 
juga berasal dari golongan pemuda, yaitu Mush'ab bin Umair. Ia 
adalah seorang pemuda kaya, rupawan, dan terpandang di Makkah. 
Ia rela meninggalkan keluarga, kemewahan, dan kehormatan di 
tengah kaumnya demi dakwah Islam. Mush'ab adalah duta pertama 
dalam sejarah Islam. Ia diminta Rasulullah mengajar al-Quran 
kepada penduduk Madinah. Ketika itu, di antara sahabat Rasulullah 
sebenarnya masih ada beberapa sahabat yang lebih tua dan lebih 
berkedudukan, tetapi Rasulullah punya pertimbangan sendiri 
mengutus Mush'ab.

Hadirin jamaah Jumu’ah rahimakumullah.
Peristiwa kedua adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda 

adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku 
bertumpah darah satu, tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu, 
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bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa 
Indonesia. Ikrar tersebut merupakan hasil putusan Kerapatan 
Pemoeda-Pemoedi atau Kongres Pemuda II yang digelar pada 27-28 
Oktober 1928. 

Di antara pelajaran penting dalam momentum Sumpah Pemuda 
ini adalah pentingnya kepeloporan pemuda dalam mewujudkan 
kesatuan dan persatuan, jangan terjebak pada konflik akibat 
eksploitasi dan mempertentangkan terhadap realitas adanya 
perbedaan. Perbedaan adalah sunnatullah, sebagaimana perbedaan 
suku, bangsa, dan juga bahasa serta budaya. Bagaimana kita 
menyikapi perbedaan tersebut dengan membangun kesepahaman, 
dan sebanyak mungkin mencari titik temu dengan komitmen 
persatuan. “Persatuan Indonesia”, sebagaimana dirumuskan dalam 
sila ketiga Pancasila memuat prinsip integrasi dan persatuan. Allah 
subhanahu wata'ala telah menegaskan persatuan di tengah perbedaan 
ini dalam al-Qur’an yang termaktub dalam surat al-Hujurat ayat 13:

Di samping soal komitmen merawat persatuan (wahdah) dan 
persaudaraan (ukhuwwah), anak muda harus menjadi pioneer di 
bidang pendidikan, meningkatkan inovasi dan kreatifitas untuk 
mewujudkan hal-hal yang bermanfaat, baik bagi diri maupun 
orang lain. Generasi muda merupakan penerus tongkat estafet 
kepemimpinan bangsa. Mereka harus mengisi masanya dengan 
hal-hal yang bermakna dan membawa manfaat bagi orang-orang 
di sekitarnya. Usia remaja adalah usia yang sangat produktif untuk 

                          

                         
 Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian 
Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 
kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara 
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, 
Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.
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menuntut ilmu. Masa muda dengan keadaan yang bugar, kuat 
dan semangat tinggi itu hendaknya diarahkan pada hal-hal yang 
mengandung manfaat di dalamnya; Baik manfaat kepada dirinya 
atau pun kepada orang lain, bahkan alam sekitarnya.  Baginda Nabi 
bersabda :

Hadirin jamaah Jumu’ah rahimakumullah.
Peristiwa ketiga adalah Hari Santri. Hari Santri 22 Oktober 

merupakan supremasi perjuangan para santri dan ulama pesantren 
dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat itu 
NICA (Netherlands Indies Civil Administration) membonceng tentara 
Sekutu (Inggris) hendak kembali menduduki Indonesia dalam 
Agresi Militer Belanda II pasca kekalahan Jepang oleh Sekutu setelah 
Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini menunjukkan 
bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 
bukanlah akhir perjuangan. Justru perjuangan makin tidak mudah 
ketika bangsa Indonesia harus menegakkan kemerdekaan karena 
upaya kolonialisme masih tetap ada. 

Ulama pesantren sudah melakukan antisipasi jika sewaktu-
waktu terjadi perang senjata saat Jepang menyerah kepada Sekutu. 
Benar saja, setelah Proklamasi Kemerdekaan, terjadi Agresi Militer 
Belanda kedua yang puncaknya adalah berupa pertempuran di 
Surabaya pada 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari 
Pahlawan. Peperangan melawan agresi militer ini tidak terlepas dari 
pencetusan Fatwa Resolusi Jihad NU oleh KH. Hasyim Asy’ari pada 
22 Oktober 1945. 

Resolusi Jihad ini menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk 
mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer Belanda ini. 
Dari sejarah ini kita juga bisa mengambil hikmah bahwa agama dan 
cinta tanah air bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa 
dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
Kecintaan terhadap tanah air merupakan manifestasi dari keimanan.

ْساَلِم إلَْمْرِء تَْرُكُه َما اَل يَْعِنْيهِ 
ِ
 ِمن ُحْسِن إ

 
Artinya : “Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang; Jika dia 
meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya” (HR. Ahmad).
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Hadirin jamaah Jumu’ah rahimakumullah.
Salah satu elemen yang memiliki kedudukan strategis dalam 

perubahan masyarakat adalah elemen kaum muda. Dalam sejarah 
perubahan masyarakat, selalu ditentukan oleh sejauh mana peran 
kaum muda dala menggerakkan perubahan tersebut.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, mulai dari perjuangan 
kemerdekaan Indonesia hingga reformasi tak lepas dari keberperanan 
kaum muda. Peristiwa Sumpah Pemuda telah menggelorakan 
semangat persatuan di tengah perbedaan. Bapak Proklamator, 
Sukarno-Hatta menjadi pejuang kemerdekaan sejak usia belia, dan 
memiliki konsens terhadap kaum muda. Panglima Besar Jenderal 
Sudirman memimpin gerilya saat usia masih 25 tahun. Kyai Haji 
Abdul Wahid Hasyim menjadi ketua MIAI (Majelis Islam A’la 
Indonesia) pada usia 26 tahun, dan menjadi Ketua Masyumi (Majlis 
Syura Muslimin Indonesia), partai terbesar pada usia 29 tahun. Bung 
Tomo menggelorakan semangat perlawanan arek-arek Suroboyo 
dengan semboyan Merdeka atau Mati, isy kariiman au mut syahiidan, 
sebagai wujud cinta tanah air yang dibalut dengan kesadaran 
keagamaan, berusia 25 tahun. Setelah ditetapkan Resolusi Jihad oleh 
para Ulama tanggal 22 Oktober 1945, tidak butuh waktu lama, anak-
anak muda mengambil prakarsa untuk mempertahankan tanah air, 
atas dasar panggilam iman dan kecintaan pada tanah air. 

Hari ini, saat kita berada dalam proses recovery pasca krisis 
kesehatan yang bersifat global yang bisa berdampak pada lahirnya 
krisis ekonomi dan sosial, dibutuhkan kepeloporan kita, khususnya 
kaum muda, untuk hadir sebagai solusi, dengan inovasi, kreatifitas, 
dan kepeloporan yang dimiliki.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menegaskan pentingnya 
memanfaatkan masa muda untuk modal kemajuan suatu bangsa. 
Dalam setiap perubahan sosial, pemuda selalu menjadi peran sentral, 
dengan kreatifitas, inovasi, dan kekuatannya, baik kekuatan fisik 
maupun nalarnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memberi 
nasehat kepada kita semua tentang pentingnya mengoptimalkan 
masa muda untuk kebaikan:

عن بن عباس ريض هللا عهنام قال : قال رسول هللا صىل هللا عليه 
بابََك قبَل  : وسمل لرجل وهو يعظه ًسا قبَل ََخٍْس : ش َ ْ ََخْ اْغَتِنم
ََّتَك قبلَ  َك ، وِصم َرمم ناَك قبَل فَْقرم  هم َك ، وغم َك ، وفََراغََك قبَل َسَقمم

َ ، وَحياتََك قبَل َمْوتمَك )أ خرجه احلامك(  ُشْغِلم
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Hadis di atas secara khusus menempatkan usia muda dalam 
urutan pertama dalam prioritas perhatian. Momentum usia muda 
tak akan kembali. Kondisi bonus demografi ini juga tak akan 
lama. Dalam perubahan sosial yang bersifat stratetgis, selalu ada 
peran penting kaum muda dan kaum milenial. Karena kaum muda 
memiliki fungsi sebagai agen perubahan (agent of change) dalam 
perbaikan masyarakat.

Semoga kita semua termasuk orang yang dapat meneladani 
baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dengan mem-
biasakan akhlakul karimah, berkomitmen untuk jujur dan 
memegang janji, menjadi solusi atas masalah sosial yang muncul 
dengan penuh harmoni, serta memberi ruang keberperanan secara 
optimal terhadap partisipasi, dan invasi dan kreatifitas anak muda di 
berbagai bidang, karena masa depan bangsa lima sepuluh tahun ke 
depan terletak pada kondisi pemuda hari ini.  Demikian khutbah ini 
disampaikan, semoga uraian singkat ini dapat bermanfaat bagi kita 
semua. Aamiin ... r

عن بن عباس ريض هللا عهنام قال : قال رسول هللا صىل هللا عليه 
بابََك قبَل  : وسمل لرجل وهو يعظه ًسا قبَل ََخٍْس : ش َ ْ ََخْ اْغَتِنم
ََّتَك قبلَ  َك ، وِصم َرمم ناَك قبَل فَْقرم  هم َك ، وغم َك ، وفََراغََك قبَل َسَقمم

َ ، وَحياتََك قبَل َمْوتمَك )أ خرجه احلامك(  ُشْغِلم

 
Artinya : “Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara; 
masa mudamu sebelum datang waktu tuamu, masa sehatmu 
sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang 
masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, 
dan masa hidupmu sebelum datang matimu” (HR. al-Hakim).

نا  ْيهى مى ا فى ُُكْ بىما َّيا
ِ
ا ْ وا افاعاِنى ن ْْيى، وا ظى لاُُكْ ِفى الُْقْرآ نى الْعا ْ وا كا هللُا ِلى را َبا

ْيُع  مى اُه ُهوا السا ن ِ
تاُه ا وا نُُْكْ تىالا مى ّنِّ وا تاقابالا مى كىْْيى، وا ْكرى الْحا الىِّ تى وا ْال َّيا

 ، لىْْيُ .الْعا ْْيُ حى اُه ُهوا الْغاُفْوُر الرا ن ِ
تاْغُرْوُه ا ْ فااس ْ  َآقُْوُل قاْوِلى
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Khutbah Kedua 

َّله هللُا ا  
ِ
َل   ا . َأْشه ُد أ ْن لآ ا  ّ ْمُد َلِّله ّ ُُثه الْح  ْمُد َلِّله ّ و  الْح  ْمُد َلِّله لْح 

ْبُدهُ  ًدا ع  مه َن  ُمح  ّيِّد  َأْشه ُد أ نه س   ، و  ُ ّيك  َل  ُه َّل  َش  ْحد  ُسْوَُلُ  و  ر  و 
ع َل  َأَّلّ  ٍد و  مه ِّن ا ُمح  ْ ع َل  ن ّبّي ِّلِّ س  ّلِّ و  ههُمه ص  ُه. ا لل ْي َّل  ن ِّبِّ بعد  ّ اَّله

ّة.  َل  ي ْوّم الّقي ام 
ِ
اٍن ا ْحس 

ِ
هُْم ِّب ْن ت ّبع  م  اّبّه و  َأْْص   و 

ى هللاّ  ن ْفِّسْ ّبت ْقو  ا ب ْعُد ف ي ا َأُّيه ا النهاُس ُأْوّصْيُُكْ و   ف ق ْد ف ا   َأمه
لهْون  ع َل   ئّك ت ُه يُص  َل  م  نه هللا  و  ِ

: ا اَل  . ف ق ال  هللُا ت ع  الُْمتهُقْون 
ههُمه  ُِّّمْوا ت ْسّلْيًما ا لل ل هْوا ع ل ْيّه و  س  ل نُْوا ص  م  ْين  أ ٰ ّ ، يٰأَ ُّيه ا اَّله النهِّبِّّ

ّيِّ  ع َل  َأّل س   ٍد و  مه َن  ُمح  ّيِّد  ّلِّ ع َل  س   ٍد. ص  مه َن  ُمح   د 
اّت،  ْاملُْسّلم  ْاملُْسّلّمْْي  و  ْاملُْؤّمن اّت و  اللهُمه اْغّفْر ّللُْمْؤّمّنْْي  و 

اّت.  ْاَّل ْمو  آّء ّمْْنُْم و   ا ْلَْحيأ
ُسْوء   ن  و  ْامّلح  َّل ّ ل  و  الزه ء  والُقُرْون  و  ِب  ْالو  ء  و  نها ْالب َل  اللهُمه اْدف ْع ع 

ْاملّ  ّ و  يها ْالّفَت  نُْدوّنيْس ّ
ِ
َن  ا ّ ْن ب َل  ن  ع  ا ب ط  م  ه ر  ّمْْن ا و  ا ظ  ن  م  ح 
ال ّمْْي   به ْالع  ًة َي  ر  آمه اّن ْاملُْسّلّمْْي  عأ ائّّر ْالُبَْل  س  ًة و  آصه  خأ

ّطًَل  َأّرَن  الْب اّطل  ِب  ِّّب اع ُه و  اْرُ ْقن ا ات قًّا و  قه ح  ههُمه َأّرَن  الْح  الل
اْرُ ْقن ا اْجّتن اب ُه.   و 
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ن ا ل ن ُكْون نه ّمن   ْ ت ْرَح  ّاْن ل ْم ت ْغّفْرل ن ا و  ن ا و  ل ْمن ا َأنُْفس   هن ا ظ  ب ر 
ّميْ  هك  ا نْت  السه ن

ِ
هن ا ا ب . ر  اِّسّْين  هك  ا نْت  الْخ  ن

ِ
تُْب ع ل ْين ا ا ّلْْيُ و  ُع الْع 

 . ّحْْيُ اُب الره  التهو 
ا  ْْصً ِ

ّمْل ع ل ْين ا ا ْ َّل  َت  هن ا و  ب أَْن  ر  ْن ن ّسيْن ا َأْو َأْخط  ِ
اّخْذَن  ا هن ا َّل  تُؤ  ب ر 

ا َّل   لْن ا م  ّمِّ َّل  َُت  هن ا و  ب ين  ّمْن ق ْبّلن ا ر  ّ لْت ُه ع َل  اَّله اق ة  ل ن ا ّبّه  مَك   َح   ط 
َن  ع َل  الْق ْوّم  ْوَّل َن  ف انُُْصْ ن ا َأنْت  م  ْ اْرَح  اْغّفْر ل ن ا و  نها و  اْعُف ع  و 

 . ّفرّين   اْلَك 
ًة  َْح  نْك  ر  ُ ْب ل ن ا ّمْن َل  ه  يْت ن ا و  د  ْذ ه  ِ

هن ا َّل  تُزّْغ قُلُْوب ن ا ب ْعد  ا ب ر 
هن ا  ب اُب. ر  هه هك  ا نْت  الْو  ن

ِ
ّة ا ِّف ْالآّخر  ن ًة و  س   نْي ا ح  آّتن ا ِّف اَله أ

هاي صُفْون   ّة َع  ِّّك  ربِّّ الّْعزه ان  رب اب  النهاّر. س بح  ّقن ا ع ذ  ن ًة و  س   ح 
. امّلْْيّ بِّّ الع  احل ْمُد هلّل ر  ٌم ع َل  املُْرّسلْْْي  و  َل  س   و 

ْحس   ِ
ْاَّل ْدّل و  لع  نه هللا  ي أُْمُر ِّبْ ِ

هللّا، ا آّء ّذي ْالُقْرىب  ّعب اد  يْتأ
ِ
ا اّن و 

 ، كهُرْون  لهُُكْ ت ذ  ْالب ْغّي ي ّعُظُُكْ ل ع  ْاملُْنك ّر و  آّء و  ّن ْالف ْحشأ ي ْْن ى  ع  و 
ّمّه ي ّزْدُُكْ،  اْشُكُرْوُه ع َل  ّنع  ّظْْي  ي ْذُكْرُُكْ، و  اْذُكُروا هللا  ْالع  و 

 ْ ْكُر هللّا َأْكب  ّ َّل   و 



Mimbar Jumat No.1184/XXIV/2214

Sahabat Ali Ibnu Abi Thalib r.a. menyampaikan hikmah :

Manajemen kemarahan adalah masalah yang harus dipelajari 
oleh setiap individu. Pengulangan nasehat untuk tidak marah yang 
disampaikan Rasulullah Shalallahu 'alaihi wa sallam berulang kali 
kepada seorang sahabat memiliki arti mendalam:

Bagaimana bila seseorang emosinya memuncak? Nabi meng-
ajarkan untuk berwudhu, kalau masih marah sebaiknya dilanjutkan 
shalat dua rakaat. Dari Athiyyah as-Sa’di radhiyallahu anhu berkata, 
Rasulullah bersabda:

HIKMAH

Canda, Amarah dan Pertikaian 
Oleh : Dr. Budi Utomo,  MA

 أ ّوُل الغضِب جنون، وأ خره ندم، ورمبا اكن العطب يف الغضب
 Artinya : “Kemarahan itu awalnya adalah kegilaan, dan akhirnya 

adalah penyesalan. Dan bisa jadi kehancuran itu karena kemarahan”. 

: َوَسّل َ  عَلَي هِ  للاُ  َصّل   ِللن ب ِ  قَالَ  َرُجلا  َأن   َعن هُ  للاُ  َرِضَ  ُهَري َرةَ  َأِب  َعن  
، ِصِِن  ا فََرد دَ . تَغ َضب   لَ : قَالَ  َأو  لُبَخاِري   َرَواهُ ) َضب  تَغ   لَ  قَالَ  ِمَرارا  (ا 

 Artinya : Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya ada 
seseorang yang berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: 
”Berilah aku nasihat.” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
”Janganlah engkau marah.” Diapun mengulanginya beberapa kali, 
beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Janganlah engkau 
marah” (HR. al-Bukhari).

ن  
ِ
ْيَطانِ  ِمنْ  إلَْغَضبَ  إ ن   إلش  

ِ
ْيَطانَ  َوإ   إلن ارِ  ِمنْ  ُخِلَق  إلش  

ن َما
ِ
َذإ ِِبلَْماءِ  إلن ارُ  تُْطَفأ   َوإ

ِ
أ   َأَحُدكُْ  غَِضبَ  فَا  فَلَْيَتَوض 

 Artinya : “Sesungguhnya amarah itu dari setan dan setan diciptakan 
dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari 
kalian marah, hendaknya berwudhu” (HR. Abu Daud).
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Atau berpindah posisi dan tempat, dari berdiri ke duduk 
sampai berbaring. Mencari suasana baru atau mencari aktivitas 
lain adalah salah satu solusi psikologis untuk melenyapkan marah. 
Bukan melampiaskannya dengan serapah atau tindak kekerasan 
dan perusakan. Dari Abu Dzarr radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda: 

Tak sedikit kemarahan berawal dari canda. Salah paham dalam 
menerima pernyataan juga kerap memicu kemarahan. Hisamuddin 
Al-Wa’idzi (wafat 99 H) dalam syairnya menyebutkan;

Jangan sampai ketika saudaramu meradang, telinganya 
memerah, matanya menyala,  dengan ringannya kau katakan, " Saya 
hanya becanda." Setelah amarah memuncak, hati yang dulunya 
penuh cinta, menjadi berkeping-keping dan tak bisa disatukan 
serpihannya. Cerdaslah dalam memilih tema cara dan waktu 
gurauan. Becanda itu perlu sekedarnya, seperti bumbu penyedap 
agar tidak hambar pergaulan. Namun terlalu banyak garam 
menjadikan lidah kehilangan selera makan walau sedang lapar. 

Seribu teman tidak cukup, satu musuh sudah terlalu banyak. 
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Menganugerahi kita sifat lemah 
lembut dan penuh kesabaran, sehingga mudah bergaul dan pandai 
menjaga persaudaraan Aamiin.r

 
 
، قَاِئم  ُهوَ وَ   َأَحُدُكم  غَِضبَ  َذإإ ِلسم نم  فَلمَيجم

 
  إلمَغَضُب، َعنمهُ  َذَهبَ  فَا

لا 
 
َطِجعممك َوإ  فاحتصم إملزج بعد إخ من فَلمَيضم
 Artinya : “Bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, 

maka duduklah sampai marahnya hilang, namun jika tidak len-
yap pula maka berbaringlah” (HR. Abu Daud).

 فَاْختََصَما الَْمْزحِ  بَْعدَ  َصِديَْقْيِ  ِمنْ  كَْ #  َخَطر   ِمنْ  الَْمْزحِ  ِف  كَْ  املَْزحِ  ِمنَ  َواْحَذرْ 
 Artinya : “Berhati-hatilah dengan candaan, berapa candaan 

berbahaya. Tidak sedikit dari sepasang  sahabat, berseteru setelah 
gurauan.” (HR. Abu Daud).
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Kelahiran dan kematian tak hsubhanahu wata'alaanya dialami 
oleh perorangan, tetapi juga oleh sebuah rezim, umat, bangsa, 

atau komunitas masyarakat lainnya. Allah subhanahu wata'ala 
berfirman : “…Setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila 
telah datang ajal, mereka tak dapat mengundurkannya sesaat pun 
dan tidak (pula) mendahulukan-(nya)” (QS. Yunus (10): 49).

Panjang pendeknya umur suatu rezim, menurut Ibnu Khaldun, 
bergantung pada empat generasi, yaitu generasi perintis, generasi 
pembangun, generasi penikmat, dan generasi penghancur. Siklus 
sebuah rezim banyak ditentukan oleh generasi penikmat.

Jika generasi ini mampu memelihara sendi-sendi ideal 
rezimnya, rezim tersebut akan mampu bertahan dan berumur 
panjang. Sebaliknya, jika sendi-sendi itu tidak lagi diindahkan, 
lahirlah generasi penghancur yang akan mengakhiri kejayaan 
rezim tersebut.

Panjang pendeknya umur sebuah rezim ditentukan seberapa 
besar rezim tersebut mensyukuri nikmat yang dianugerahkan 
Allah subhanahu wata'ala, “Sesungguhnya, jika kalian bersyukur, 
pasti Kami akan menambah (nikmat) kepada kalian. Dan, jika 
kalian mengingkarinya, sesungguhnya azab-Ku sangat pedih” (QS. 
Ibrahim (14): 7).

Rezim yang tidak pandai bersyukur ialah mereka yang 
mengingkari karunia yang telah Allah anugerahkan kepada 
mereka. Rezim seperti itu dalam al-Quran diancam dengan tegas, 
“… dan jika kalian mengingkarinya, sesungguhnya azab-Ku sangat 
pedih” (QS. Ibrahim (14): 7).

Rezim yang kufur nikmat banyak dicontohkan kisah-kisah 
umat terdahulu yang tercantum dalam al-Quran. Rezim yang 

GORESAN IMAM BESAR

Hidup-Matinya Sebuah Rezim
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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hancur karena kufur itu, antara lain hancurnya umat Nabi Luth 
karena gempa bumi, umat Nabi Nuh yang punah dengan banjir 
tsunami, umat Nabi Saleh dengan penularan virus binatang 
kepada manusia, dan penderitaan sejumlah kaum durhaka karena 
paceklik dan kekeringan yang berkepanjangan.

Azab Tuhan juga bisa muncul dalam bentuk merebaknya rasa 
takut dan cemas karena tumbuh suburnya tingkat kriminalitas, 
penyebaran wabah penyakit menular, atau peperangan antarkaum 
yang mengorbankan orang-orang yang tak berdosa.

Kufur nikmat bisa pula muncul dari pemimpin rezim 
atau rakyat. Jika pemimpin tidak lagi mengindahkan hak dan 
kewajibannya terhadap rakyat, pemerintahan akan dijalankan 
secara zalim dan otoriter. Sementara rakyat tidak henti-hentinya 
mengintip kesalahan pemimpin, lalu mendramatisasinya 
sedemikian rupa sehingga terjadi chaos dan anarkisme. Ini semua 
adalah contoh kufur nikmat.

Semua pihak harus mengintrospeksi diri, apa yang 
sesungguhnya dicari dalam kehidupan ini. Masyarakat tidak 
mungkin memaksa pemimpinnya menjadi malaikat tanpa 
kekhilafan. Sebaliknya, pemimpin juga tidak bisa mengharapkan 
‘bangsa Tuhan’ yang berpenduduk laiknya malaikat. Ingat firman 
Allah, “… tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan” 
(QS. Yunus (12): 32). (Harian Republika, 30 September 2022 M/ 4 
Rabiul Awwal 1444 H).r (DN)

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

Bank Mega Syari’ah (BMS) No. rekening 1000212008 
(a/n. UPZ Masjid Istiqlal). 

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

Wajibnya Seorang Mengenal 
Rasulullah SAW

Oleh : KH. Ahmad Busyairi, Lc. MA

Dari Ibni Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma  diriwayatkan oleh 
Imam Al-Bukhari dalam Shahih beliau Baginda Nabi shallallahu 

alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah di hari Senin doa 
itu belum langsung dijawab oleh Allah. Kemudian Baginda Nabi 
kembali berdoa di hari Selasa dan juga belum langsung dijawab oleh 
Allah. Kemudian Rasulullah berdoa kembali di hari Rabu antara 
waktu zhuhur dan waktu ‘ashar dan saat itulah doa beliau diijabah 
oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Jabir ibn Abdillah 
radhiallahu anhu mengatakan; “Tidaklah aku memiliki satu hajat 
satu permintaan kepada Allah kemudian aku minta diantara waktu 
shalat Zhuhur dan ‘Ashar di hari Rabu melainkan doaku selalu 
diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Beberapa poin ditulis oleh ulama sebagai alasan wajibnya 
mengetahui dan mengenal lebih dekat kepribadian Baginda Nabi. Ada 
hal yang berhubungan dengan hukum, ada hal yang berhubungan 
dengan keimanan,  ada hal yang berhubungan dengan akhlak dan 
kemuliaan. Adapun yang berhubungan dengan hukum bahwa sosok 
Baginda Nabi shallallahu alaihi wasallam lekat dengan syariat, 
sebagai representasi ketentuan hukum yang Allah subhanahu wa 
ta'ala Tentukan untuk umat manusia. Tindakan, ucapan, ketetapan 
maupun sifat yang melekat pada Baginda Nabi tidak bisa dilepaskan 
dari posisi beliau sebagai seorang musyari’: penentu hukum, penjelas 
hukum dan  pemapar tentang syariat yang disampaikan oleh Allah 
subhanahu wa ta'ala. 

Sisi yang pertama, sosok Baginda Nabi shallallahu alaihi 
wasallam sebagai seorang musyari’. Namun ternyata ada hukum dan 
kedudukan khusus yang kalau kita tidak mengetahuinya maka akan 
terjebak kepada kesalahan di dalam mengimplementasikan hukum.
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Ulama mencontohkan kisah yang disampaikan dalam riwayat 
Sayyidina Anas ibn Malik radhiallahu anhu. Ketika Nabi shallallahu 
‘alaihi wasallam melarang para sahabat untuk melakukan puasa 
wishal: puasa yang bersambung tanpa diselingi dengan berbuka 
puasa. Dari sejak sahur di hari itu kemudian masuk waktu Maghrib 
beliau tidak berbuka lanjut puasa untuk hari kedua, tanpa berbuka 
dilanjutkan pada hari yang ketiga. Apa yang Nabi lakukan dicontoh 
oleh para sahabat, mereka melakukan puasa wishal. Rasul shallallahu 
‘alaihi wasallam dengan tegas melarang mereka untuk melakukan 
puasa wishal. Namun karena Nabi melakukannya dan dianggap 
contoh maka mereka tetap bersikeras ingin melakukannya. Kemudian 
Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam menantang mereka untuk 
melakukannya, pada hari pertama mereka berpuasa tanpa berbuka, 
dilanjut dengan hari kedua Rasulullah masih dengan kebugarannya 
Rasulullah masih dengan kefitannya berbeda dengan para sahabat 
yang mudah yang muda yang mulai bergelimpangan satu persatu 
karena tidak kuat mengikuti puasa wishal. Al-Hafizh ibn hajar yang 
menjadi alasan pentingnya kita belajar tentang tentang sifat-sifat 
yang khusus untuk Baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam agar 
tidak terjebak kepada kesalahan persepsi tentang hukum hadits. 
Dalam matan hadis disebutkan:

Yang kedua, riwayat tiga orang sahabat yang datang menjumpai 
istri-istri Baginda Nabi ingin mencari tahu tentang bentuk ibadah 
yang Nabi lakukan di rumah, karena mereka menganggap ibadah 
Nabi di luar rumah sedikit. Interaksi mereka di luar dengan Baginda 
Nabi memang terbatas, termasuk dalam hal ibadah. Maka mereka 
mencari informasi valid kepada istri-istri Nabi yang dalam sehari 
semalam Bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka 
membayangkan ibadah sangat luar biasa banyak, namun ternyata 
menurut cerita para istri Nabi, ibadah Nabi sedikit. Sebagaimana 
hadis : Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, “Ada tiga orang 

ّنِ 
ِ
ْ  لَْست   إ ّنِ  ِمثْلَك 

ِ
 َوُأْسَقى ُأْطَعم   إ

 Artinya : “Aku bukanlah seperti kalian, karena aku diberikan 
makanan dan minuman oleh Allah”  (HR. Bukhari dan Muslim).
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mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk 
bertanya tentang ibadah Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu 
setelah mereka diberitahukan (tentang ibadah Beliau Shallallahu 
‘alaihi wa sallam), mereka menganggap ibadah Beliau itu sedikit 
sekali. Mereka berkata, “Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan 
dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ! Beliau Shallallahu ‘alaihi 
wa sallam telah diberikan ampunan atas semua dosa-dosanya baik 
yang telah lewat maupun yang akan datang.” Salah seorang dari 
mereka mengatakan, “Adapun saya, maka saya akan shalat malam 
selama-lamanya.” Lalu orang yang lainnya menimpali, “Adapun 
saya, maka sungguh saya akan puasa terus menerus tanpa berbuka.” 
Kemudian yang lainnya lagi berkata, “Sedangkan saya akan menjauhi 
wanita, saya tidak akan menikah selamanya.” Kemudian, Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatangi mereka, seraya bersabda, 
“Benarkah kalian yang telah berkata begini dan begitu? Demi Allah! 
Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan 
paling taqwa kepada-Nya di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa 
dan aku juga berbuka (tidak puasa), aku shalat (malam) dan aku juga 
tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak 
menyukai  sunnahku,  maka  ia   tidak  termasuk   golonganku”   (HR. 
Bukhari dan Muslim).rBUT (bersambung)

Nama Agama SemulaNo.

1 Null Null

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Pelayanan Ikrar Syahadat / Pembinaan Muallaf / Kajian dan 
Kegiatan Remaja Masjid Istiqlal dengan Narahubung : 
• Ustadz Djamalullail (081314124444) dan 
• Ustadz Subhan (08128829 7714)

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 11 - 19 Oktober  2022 :
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Majelis Ta’lim 
Kaum Ibu

Pengajian 
Remaja Istiqlal 
(ARMI) 

Marching 
Band Istiqlal

Seni Budaya 
Remaja

Pagar Nusa 
Istiqlal

Tapak Suci 
Istiqlal

Konsultasi 
Agama

Hari

Rabu & 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin 
s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

11.00 - 
12.00

09.00 - 
15.00

09.00 - 
11.00

07.00 - 
11.30

15.30 - 
20.00

10.30 - 
15.00

Materi

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

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

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadrah, Marawis dan 
Band

Seni Beladiri

Seni Beladiri

Pelayanan 
Permasalahan Agama

Kegiatan

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

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

22 Okt

23 Okt

24 Okt

25 Okt

26 Okt

27 Okt

Narasumber

Dr. H.M. Faisal 
Hamdani, MA
  

H. Nur Khayyin 
Muhdlor, Lc, ME

Drs. H. Sholahuddin 
Hamid, MA  

Dr. H. Abdul Halim 
Sholeh, MM 

Dr. H. Sholeh Asri, 
MA 

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

Bahasan/ Materi

Kifayatu al-Akhyar 
fi Halli Ghayati al-
Ikhtishar

Al-Muamalat 
al-Maliyah al-
Mu’asyirah

Mukasyafatu al-
Qulub  

Fathul Bari - Syarhu 
Shahih al-Bukhari 

Tafsir Jalaalain

Kitab Nashaihud 
Diniyah wal Washoya 
al-Imaniyyah

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

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

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

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

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 14 Oktober 2022, adalah untuk :
1.  Almarhum H. Muhammad Yakub bin M. Said, usia 72 tahun. 

Wafat, 30 September 2022 di NTB
2.  Almarhum Muhamad Djamil Saleh bin Saleh 
3. Almarhum Bpk. Ohri bin Sahro, usia 50 tahun. Wafat, 11 

Oktober 2022 di Cimapag
4.  Almarhum Arip bin Karna, usia 58 tahun. Wafat, 10 Oktober 

2022 di Cisolok, Pl. Ratu
5.  Almarhumah Ibu Tuminah binti Kertaminawi, usia 77 tahun. 

Wafat, 10 Oktober 2022 di Pondok Cina, Depok
6.  Almarhumah Nuraya Upik binti Maringin, usia 75 tahun. 

Wafat, 09 Oktober 2022 di Cibitung
7.  Almarhumah Ibu Siti Zainab Ahmad binti Ahmad 
8.  Almarhumah Ibu Hj. Mashati Djamil binti Saleh
9.  Almarhumah Ibu Anah binti Uci, usia 65 tahun. Wafat, 11 

Oktober 2022 di Pelabuhan Ratu
10.  Almarhum Zaidan bin Alwi, usia 57 tahun. Wafat, 02 Oktober 

2022 di Koba Tengah Ba-Bel
11. Almarhumah Pinaliya binti Hasan Nosi, usia 46 tahun. Wafat, 

11 Oktober 2022 di Sum-Sel
12. Almarhumah Atmiah binti H. Pani, usia 52 tahun. Wafat, 23 

September 2022 di JakartaAlmarhum.

َ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

21 Okt 04 : 13 11 : 41 14 : 50 17 : 49 18 : 59

22 Okt 04 : 13 11 : 41 14 : 50 17 : 49 18 : 59

23 Okt 04 : 12 11 : 41 14 : 51 17 : 49 18 : 59

24 Okt 04 : 12 11 : 40 14 : 51 17 : 49 18 : 59

25 Okt 04 : 11 11 : 40 14 : 52 17 : 49 18 : 59

26 Okt 04 : 11 11 : 40 14 : 52 17 : 49 18 : 59

27 Okt 04 : 11 11 : 40 14 : 53 17 : 49 18 : 59

21 Okt 04:13 11:41 14:50 17:49 18:59
22 Okt 04:13 11:41 14:50 17:49 18:59
23 Okt 04:12 11:41 14:51 17:49 18:59
24 Okt 04:12 11:40 14:51 17:49 18:59
25 Okt 04:11 11:40 14:52 17:49 18:59
26 Okt 04:11 11:40 14:52 17:49 18:59
27 Okt 04:11 11:40 14:53 17:49 18:59
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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 10.30 - 11.30)
	 Nara	Sumber	:		Dr.	KH.	Muchlis	M.	Hanafi

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

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

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

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

@masjidistiqlal.official www.istiqlal.or.id


