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PENGANTAR REDAKSI

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala Puji Bagi Allah yang Maha Suci dan 
yang Maha Agung. Shalawat dan salam senantiasa tercurah 
kepada kekasih-Nya, Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Pembaca setia Mimbar Jum’at yang mulia.
Hadir di hadapan jamaah Jumat kali ini teks lengkap 

khutbah Jumat dengan tema “Membangun Kohesitas 
Keumatan dan Kebangsaan” yang disampaikan oleh Dr. 
H. Mulawarman Hannase, Lc, MA, menawarkan solusi dan 
penguatan kemajemukan kita sebagai anak bangsa dalam 
membangun identitas, peradaban dan umatan wasathan 
hingga dapat mensyiarkan Islam rahmatan lil ‘alamin (mercy 
to the worlds) sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wasallama 15 abad yang silam. 

Urgensi penguatan karakter sebagai umat dan bangsa 
menuntut  peran  aktif  kita, terutama  di  tengah  ujian  dan  
musibah yang tengah berlangsung dan terus terjadi, merebaknya 
varian baru coronavirus, harga kebutuhan pokok yang 
melambung, tingginya desonansi yang terjadi di masyarakat, 
Nabi Ibrahim alaihis salam dan putranya mengajarkan simbol 
sabar, hikmah ini terdapat dalam intisari Khutbah Jumat bulan 
lalu yang belum termuat, semoga melengkapi referensi kita 
untuk saling menasihati dalam kesabaran. 

Selamat menikmati sajian Mimbar Jumat, semoga dapat 
menguatkan, mengkokohkan persatuan dan keutuhan kita 
sebagai umat dan bangsa di negara yang tercinta. Wassalam. 
(HSA) r



Mimbar Jumat No.1124/XXIII/212

KHUTBAH JUM’AT

Membangun Kohesitas Keumatan 
dan Kebangsaan

Oleh : DR. H. Mulawarman Hannase, Lc, MA

(Intisari Khutbah Jum’at, 18 Muharam 1443 H / 27 Agustus 2021 M)

Khutbah Pertama 

َِّه الْ  نَْساَن ِمْن نُْطَفٍة َوَجَعَل لَُه َالَْحْمُد ِلل
ِ
اِد، َخلََق اْْل َكرِيِْم الَْجوَّ

ْمَع َوالَْبَصَر َوالُْفَؤاَد َأْنَزَل الْغَْيَث ُمَباَرًكا فَأَْحيَا ِبِه الِْباَلَد،  السَّ
َوَأْخَرَج ِبِه نََباَت ُكِلِّ َشْيٍء ِرْزقًا ِللِْعَباِد. نَْحَمُدُه تََباَرَك َوتََعالَى 

اِد. َو َحمْ  ائِِعيَْن الُْعبَّاِد، َونَتََوكَُّل عَلَْيِه تََوكَُّل الُْمْخِبتِيَْن الُزهَّ َد الطَّ
َباِه  اِت َعِن اْْلَش ْ ُه الذَّ ْلَّ اللُه الُْمِضلُّ الْهَاِد. َالُْمنَِزِّ

ِ
لََه ا

ِ
َأْشهَُد َأْن َْل ا

ًدا َعْبدُ  ِيَِّدََن ُمَحمَّ نَْداِد. َوَأْشهَُد َأنَّ س َ َياِد. َواْْلَ ِيُِّد اْْلَس ْ ُه َوَرُسْولُُه س َ
ِليَْن َواْْلآِخرِْيَن ِمْن َحاِضٍر َوََبٍد، َخيُْر َمْن َدعَا َوَهَدى  ِيُِّد اْْلَوَّ س َ

 ...َوَِبلَْخيِْر الَْعِظْيِم َجادَ 
ََّما َذَكرَ  اَلِة ُمنَاٍد، َوُكل ْم َوََبِرْك عَلَْيِه  َما ََنَدى ِللصَّ ِِّ َّهُمَّ َصلِِّ َوَسل  كَ َالل

لَى يَْوِم التَّنَادِ 
ِ
اِكُرْوَن َوغََفَل َعْن ِذْكرِِه الَْغاِفلُْوَن ا  .الذَّ

َُّقوا اللَه  ، فَات ُّهَا النَّاُس َونَْفِسي ِبَتْقَوى اللِه َعزَّ َوَجلَّ  -فَأُْوِصْيُكْم َأي
 َواْرُجْوا َرْحَمَتٗه َواْخَشْوا عََذابَٗه . َو قَْد َجَعَل لله -َرِحَمُكُم اللُه 

ٖه َوِعلِْمِه َوقَْوِلِه َوَعَمِلِه َوَماِلهِ   !الَْفْضلََة ِمْن قَلِْب نَِبيِِّ
َّى * بَْل تُْؤِثُروَن  ِه فََصل ِِّ ﴿ قَْد َأفْلََح َمن تََزكَّى * َوَذَكَر اْسَم َرب

نَْيا * َواْلآِخَرُة َخيٌْر َوَأبَْقى ﴾  الَحَياَة الدُّ
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Ma’asyiral Muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah 
subhanahu wata'ala.

Mungkin sebagian di antara kita, masik banyak tidak 
bersyukur bahwa kita diberikan anugrah yang luar biasa oleh 
Allah subhanahu wata'ala, yaitu tanah air Indonesia. Di sinilah 
kita bisa hidup rukun dan damai. Di sinilah kita bisa menjalankan 
ajaran Allah subhanahu wata'ala, shalat, puasa, zakat dan ibadah 
lainnya. Di negeri inilah kita bisa belajar agama, mengajarkan 
anak-anak kita tentang akhlak, Pendidikan dan norma-norma 
agama lainya.

Meskipun demikian, masih banyak saudara-saudara kita 
yang mempertentangkan keumatan dan kebangsaan. Pada bulan 
Agustus ini, ada dua momentum yang sangat bersejarah dan perlu 
kita renungkan secara baik dan mendalam betapa pentingnya 
kita menjaga kedaulatan dan marwah bangsa ini. Pertama adalah 
peristiwa Hijrah. Kita lihat, meskipun Nabi telah hijrah, pindah 
dari Mekah ke Madinah dan membangun ummat yang kuat di 
sana, namun Nabi tidak pernah melupakan tanah kelahirannya 
yaitu kota Mekkah. Bahkan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 
tetap berjuang untuk Kembali dan menguasai tanah kelahirannya 
yang dikenal dengan peristiwa fathu Makkah. 

َِّه الْ  نَْساَن ِمْن نُْطَفٍة َوَجَعَل لَُه َالَْحْمُد ِلل
ِ
اِد، َخلََق اْْل َكرِيِْم الَْجوَّ

ْمَع َوالَْبَصَر َوالُْفَؤاَد َأْنَزَل الْغَْيَث ُمَباَرًكا فَأَْحيَا ِبِه الِْباَلَد،  السَّ
َوَأْخَرَج ِبِه نََباَت ُكِلِّ َشْيٍء ِرْزقًا ِللِْعَباِد. نَْحَمُدُه تََباَرَك َوتََعالَى 

اِد. َو َحمْ  ائِِعيَْن الُْعبَّاِد، َونَتََوكَُّل عَلَْيِه تََوكَُّل الُْمْخِبتِيَْن الُزهَّ َد الطَّ
َباِه  اِت َعِن اْْلَش ْ ُه الذَّ ْلَّ اللُه الُْمِضلُّ الْهَاِد. َالُْمنَِزِّ

ِ
لََه ا

ِ
َأْشهَُد َأْن َْل ا

ًدا َعْبدُ  ِيَِّدََن ُمَحمَّ نَْداِد. َوَأْشهَُد َأنَّ س َ َياِد. َواْْلَ ِيُِّد اْْلَس ْ ُه َوَرُسْولُُه س َ
ِليَْن َواْْلآِخرِْيَن ِمْن َحاِضٍر َوََبٍد، َخيُْر َمْن َدعَا َوَهَدى  ِيُِّد اْْلَوَّ س َ

 ...َوَِبلَْخيِْر الَْعِظْيِم َجادَ 
ََّما َذَكرَ  اَلِة ُمنَاٍد، َوُكل ْم َوََبِرْك عَلَْيِه  َما ََنَدى ِللصَّ ِِّ َّهُمَّ َصلِِّ َوَسل  كَ َالل

لَى يَْوِم التَّنَادِ 
ِ
اِكُرْوَن َوغََفَل َعْن ِذْكرِِه الَْغاِفلُْوَن ا  .الذَّ

َُّقوا اللَه  ، فَات ُّهَا النَّاُس َونَْفِسي ِبَتْقَوى اللِه َعزَّ َوَجلَّ  -فَأُْوِصْيُكْم َأي
 َواْرُجْوا َرْحَمَتٗه َواْخَشْوا عََذابَٗه . َو قَْد َجَعَل لله -َرِحَمُكُم اللُه 

ٖه َوِعلِْمِه َوقَْوِلِه َوَعَمِلِه َوَماِلهِ   !الَْفْضلََة ِمْن قَلِْب نَِبيِِّ
َّى * بَْل تُْؤِثُروَن  ِه فََصل ِِّ ﴿ قَْد َأفْلََح َمن تََزكَّى * َوَذَكَر اْسَم َرب

نَْيا * َواْلآِخَرُة َخيٌْر َوَأبَْقى ﴾  الَحَياَة الدُّ
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Yang kedua, momentum kemerdekaan mengingatkan kita 
bahwa para ulama kita di Indonesia telah berjuang untuk membela 
tanah airnya, memobilisasi para santri dan umat Islam untuk 
mengusir penjajah. Hal itu dilakukan demi mempertahankan 
marwah dan kedaulatan bangsa Indonesia. Maka berdirilah 
negara ini dengan konsep Dar al-Ahdi wa al-Mitsaq. Di sinilah 
kita sepakat untuk hidup berdampingan satu sama lain. Di 
al-wathan inilah kita sepakat untuk saling menghormati dan 
menjalankan Ibadah yang diajarkan oleh agama kita.

Al-Jurjani mendefinisikan wathan sebagai berikut:   

Wathan adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri 
di mana ia tinggal di dalamnya. Secara fitrah, manusia pasti 
membanggakannya.

Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wata'ala.
Saat ini, kebersamaan kita, kohesitas kita sering dicederai 

oleh tindakan dan perilaku yang bisa membuat konflik dan 
perpecahan atas ama ideologi dan keyakinan. Padahal agama 
kita mengajarkan untuk tetap bersatu dengan konsep ummah 
wahidah. Di dalam Al-Qur`an, istilah ummah disebut sebanyak 
64 kali dalam 24 surat. Dalam frekuensi sebanyak itu, ummah 
mengandung sejumlah arti, bisa bermakna bangsa (nation), 
masyarakat atau kelompok masyarakat (community), agama 
(religion) atau kelompok keagamaan (religius community), waktu 
(time) atau jangka waktu (term), juga pemimpin atau imam. Mari 
kita merenungkan firman Allah subhanahu wata'ala : 

لِ  َمْوِل   وَ ه   اْْلَْصِلي  َالَْوَطن   ج  ي َوالَْبَل   الرَّ ِ وَ  اَّلَّ  ِفيه ه 

 

                 

                 ...      
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Kata ummah yang digandengkan dengan kata wahidah 
berulang sebanyak sepuluh kali. Ummah wahidah, berarti umat 
yang satu. Ulama kita memahami bahwa ummah wahidah 
berbeda dengan tauhid al-ummah (penyatuan umat). Ummah 
wahidah menekankan adanya  umat yang bersatu meskipun di 
dalamnya terdapat perbedaan etnis, budaya bahkan perbedaan 
pendapat. Ummah wahidah bukan berarti menyeragamkan 
atau memaksakan satu model atau mazhab tertentu. Dengan 
demikian, tampak bahwa keberagaman dan multikultural sangat 
dihargai oleh  Al-Qur’an. Ummah wahidah pada dasarnya umat 
yang bersifat kohesif, meskipun umat manusia itu berbeda-beda, 
tetapi tetap bisa menjaga persatuan. 

Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wata'ala.
Al-Qur’an juga mengajarkan kita untuk menghormati dan 

bangga terhadap tanah yang memberikan kita kehidupan. 
Menurut penuturan para ahli tafsir tentang QS. Al-Qashash ayat 
85 yang berbunyi :

Artinya: “Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul 
perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi 
peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang 
benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang 
perkara yang mereka perselisihkan” (QS. Al-Baqarah : 213).

Artinya : “Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan 
hukum-hukum) Al-Qur`an, benar-benar akan mengembalikan kamu 
ke tempat kembali. Katakanlah : Tuhanku mengetahui orang yang 
membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata”.
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Dalam tafsir Ruhul Bayan yang ditulis seorang Syekh Ismail 
Haqqi al-Hanafi al-Khalwathi dijelaskan bahwa tafsir Q.S. al-
Qashash ayat 85 terdapat sebuah petunjuk atau isyarat bahwa  
“mencintai bangsa atau wilayah kita hidup merupakan sebagian 
dari iman”. Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam (dalam 
perjalanan hijrahnya menuju Madinah) banyak sekali menyebut 
kata : “Makkah, Makkah wathani”, kemudian Allah subhanahu 
wata'ala mewujudkan permohonannya (dengan kembali ke 
Makkah).  Sahabat Umar radhiallahu anhu berkata : “Jika bukan 
karena mencintai wilayah atau tanah air, niscaya akan rusak negeri 
yang (gersang) ini, maka sebab cinta bangsa dan tanah kelahiran 
dibangunlah, dibangunlah negeri-negeri” (Al-Khalwathi, Tt: 441-
442). 

Bahkan Nabi Ibrahim pun Nabi Ibrahim dalam Al-Qur’an 
bahkan berdoa kepada Allah untuk negeri yang dicintainya.

Jamaah yang Dimuliakan Allah subhanahu wata'ala.
Dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa, 

terutama bencana covid-19 yang belum selesai sampai saat 
ini, mari kita memperkuat ukhuwah yang dibangun pada pola 
keterpaduan tata hubungan atara sesama manusia (al-‘alaqah 
bain an-nas), yaitu ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah 
dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah islamiyah merupakan 
tata hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan 

Artinya : “..... Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri 
yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada 
penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada 
Allah dan hari kemudian ......” (QS. Al-Baqarah :  126).

...                    

             ...     
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نهيَ  تََرى  "وسمل عليه هللا صىل اّلَله  َرُسولُ  قَالَ  ههمْ  فه  الُْمْؤمه  تََراُُحه
 ْ هه ههمْ  َوتََواد ه َذا الَْجَسده  ََكَثَله  َوتََعاُطفه

ِ
َتَك  ا  َلُ  تََداَعى ُعْضًوا اش ْ

هه  َسائهرُ  لَسهَره  َجَسده  .  " َوالُْحَمى ِبه
 

 من أ راد الدنيا فعليه ابلعلم، ومن أ راد الآخرة فعليه ابلعلم 
 
 
 
 

font 28 

Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan 
ilmu, dan siapa menginginkan akherat juga harus 

dengan ilmu (Imam Syafi’i)

keagamaan (keislaman). Ukhuwah ini merupakan persaudaraan 
sesama muslim, yang tumbuh dan berkembang karena kesamaan 
akidah, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun 
internasional. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi 
seluruh aspek kehidupan baik ibadah, muamalah, munakahat, 
mu‘asyarah,  dan interaksi keseharian. Ukhuwwah inilah yang 
akan membentuk dan menumbuhkan persaudaraan hakiki. 

Sedangkan ukhuwah wathaniyah adalah tata hubungan antar 
sesama manusia yang berkaitan dengan ikatan kebangsaan dan 
kenegaraan. Tata hubungan ini mencakup aspek yang bersifat 
muamalat (kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan), dalam 
konteks sebagai warga negara untuk mencapai kesejahteraan 
dalam kehidupan bersama. Ukhuwah basyariyah adalah tata 
hubungan antara manusia yang tumbuh dan berkembang atas 
dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal. Tata hubungan 
ini mencakup aspek yang berkaitan dengan kesamaan martabat 
kemanusiaan (dignity) untuk kehidupan yang sejahtera, adil dan 
damai. r
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Khutbah Kedua 

ن   ِ
ل  إلَْحْمدَ  إ ّٰ َمُدهُ  ِلل يُنهُ  ََنْ َتعل َتْغفلُرُه، َونَس ْ للل  َونَُعْوذُ  َونَس ْ نْ  ِبل  مل

ْورل  نَا ُُشُ نْ  َأنُْفس ل ّئَاتل  َومل اللنَا، َسيل ل   فََل  للاُ  ََيْدل  َمنْ  َأْْعَ  َلُ  ُمضل
يَ  فََل  يُْضلللْ  َوَمنْ  ، َهادل ٰلَ  ّل   َأنْ  َوَأْشهَدُ  َلُ

ِ
ّل   إ

ِ
 َّل  َوْحَدهُ  للاُ  إ

، َُشليْكَ  َّدنَ  َأن   َوَأْشهَدُ  َلُ يل ًدإ س َ ، َعْبُدهُ  ُمَحم   َإللهم َوَرُسْوُلُ
ّْ  َصللّ  نَ  عَٰل  َوَسلل ّدل يل نل  س َ دل قل  ُمَحم  ادل ، لَْوْعدل إ إلص  ْْيل  َوعَٰل  إْْلَمل

ْخَوإنلهل 
ِ
يلّْْيَ  إ ، إلن بل هَاتل  َعنْ  إللهم َوإْرَض  َوإلُْمْرَسللْْيَ ، ُأم  نلْْيَ  إلُْمْؤمل

رلْيَن، إلَْبيْتل  َوأ لل  اهل ْيَن، إلُْخلََفاءل  َوَعنل  إلط  دل إشل ْ  إلر   َوُْعَرَ  بَْكر   َأبل
، َوُعثَْمانَ  ّ ةل  َوَعنل  َوعَلل  ئلم  ْيَن، إْْلَ ْ  إلُْمهَْتدل  َوَمالل   َحنلْيَفةَ  َأبل

يلّ  عل افل ْْيَ  إْْلَْوللَياءل  َوَعنل  َوَأْْحَدَ  َوإلش  اللحل ا. َوإلص    بَْعُد، َأم 
 
َا فَيَا ْيُكْ  إلُْمْسللُمْوَن، َأَيه ْ  ُأْوصل لّ  للال  بلَتْقَوى َونَْفسل ْيل  إلَْعلل  إلَْعظل

ْي ، بلأَْمر   َأَمَركُْ  للاَ  َأن   َوإْعلَُمْوإ فَات ُقْوُه، َلةل  َأَمَركُْ  َعظل لص   ِبل
َلمل  ّهل  عَٰل  َوإلس  يل ْيل  نَبل ن  : فََقالَ  إْلَكرل ِ

َ  إ  عََل  يَُصلهونَ  َوَمَلئلَكتَهُ  إِل 
ّل  َا يَ  إلن بل ينَ  َأَيه ل ّلُموإ عَلَْيهل  َصلهوإ أ َمنُوإ إَّل  ّٰهُم   تَْسللميًا، َوَسل  َصللّ  َإلل
نَ  عَٰل  ّدل يل د   س َ نَ  أ لل  َوعَٰل  ُمَحم  ّدل يل د   س َ  عَٰل  َصل ْيَت  ََكَ  ُمَحم 

نَ  ّدل يل ْيَ  س َ ْبَرإهل
ِ
نَ  أ لل  َوعَٰل  إ ّدل يل ْيَ  س َ ْبَرإهل

ِ
نَ  عَٰل  َوَِبرلكْ  إ ّدل يل  س َ
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د   نَ  أ لل  َوعَٰل  ُمَحم  ّدل يل د   س َ نَ  عَٰل  َِبَرْكَت  ََكَ  ُمَحم  ّدل يل ْيَ  س َ ْبَرإهل
ِ
 إ

نَ  أ لل  َوعَٰل  ّدل يل ْيَ، س َ ْبَرإهل ِ
ْ  إ ْْيَ  فل ن كَ  إلَْعالَمل

ِ
ْيد   إ ْيد   َْحل  .َمجل

 
ّٰهُم   ْْيَ  إْغفلرْ  َإلل نلْْيَ  َوإلُْمْسللَماتل  لللُْمْسللمل نَاتل  وإلُْمْؤمل  إْْلَْحيَاءل  َوإلُْمْؤمل
ْْنُمْ  ، مل  َوإلَْوَِبءَ  َوإلَْغَلءَ  إلَْبَلءَ  َعن ا إْدفَعْ  إللهم َوإْْلَْمَوإتل

ُيْوَف  َوإلَْبْغيَ  َوإلُْمْنَكرَ  َوإلَْفْحَشاءَ  َدإئلدَ  إلُْمْخَتللَفةَ  َوإلس ه  َوإلش 
َحَن، ْْنَا َظهَرَ  َما َوإلْمل نْ  بََطَن، َوَما مل نَ  مل ةً  َهَذإ بَََلل نْ  َخاص   َومل

إنل  ْْيَ  بَُْلَ ًة، إلُْمْسللمل ن كَ  عَام 
ِ
ء   ُكلّ  عََل  إ ْير   ََشْ َبادَ  قَدل ، عل ن   للال  إ 

لَْعْدلل  يَأُْمرُ  للاَ  ْحَسانل  ِبل يَْتاءل  َوإّْل 
ِ
ي َوإ  َعنل  ويَْْنَى  إلُْقْرَب  ذل

، َوإلُْمْنَكرل  إلَفْحَشاءل  ُظُكْ  َوإلَبْغيل  للاَ  فَاذُكُروإ. تََذك ُرْونَ  لََعل ُكْ  يَعل
ْيَ  هل  عََل  َوإْشُكُرْوهُ  يَْذُكْركُْ  إلَْعظل نْ  َوإْسأَلُْوهُ  يَزلْدكُْ  نلَعمل ل  مل  فَْضلل
ُكْ  نْ  لَُكْ  ََيَْعلْ  َوإت ُقْوهُ  يُْعطل ْكرُ  َمْخَرًجا، َأْمرلكُْ  مل  .َأْكَبُ  للال  َوََّلل

 
 نأ نفع الذخائر التقوى وأ ضرها العدوا

 
 
 

font 28 

Simpanan yang paling bermanfaat adalah takwa, 
sedangkan yang paling berbahaya adalah permusuhan 

(Imam Syafi’i)
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Jamaah Jum’at rahimakumullah.
Kita berada di hari yang sangat mulia yaitu diawal bulan 

Dzulhijjah dan sebentar lagi kita akan mengadakan Ibadah yang 
mulia yaitu ibadah Idul Adha di sertai dengan penyembelihan 
hewan kurban, ini adalah ibadah yang sangat agung ketika 
Allah subhanahu wata'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk 
menyembelih anaknya Ismail, ketika Ismail telah memberikan 
dan menyerahkan dirinya untuk disembelih oleh ayahnya 
Ibrahim sebagai simbolpenyerahan diri dan ketundukan yang 
sempurna pada rabbul izzati waljalallah. Ini merupakan bentuk 
bagaimana seorang hamba sesungguhnya terhadap Rabb-Nya. 

Jamaah Jum’at yang di muliakan Allah.
Ketika Nabi Ismail berkata kepada ayahnya dalam QS. Ash- 

Shaffat [37] ayat 102 :

KHUTBAH JUM’AT

Qurban dan Haji dalam Menyambut 
Hari Raya Idul Adha

Oleh : KH. Ahmad Anshoruddin Ibrahim SQ, MA

(Intisari Khutbah Jum’at, 6 Dzulhijah 1442 H / 16 Juli 2021 M)

Artinya : Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup 
berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku! .....
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Akibat dan ketaatan Nabi Ibrahim dan anaknya maka Allah 
gantikan dengan seekor kambing lalu Allah menyebutkan dalam 
QS. Ash- Shaffat [37] ayat 107 :

Ini menunjukkan bahwasanya sembelihan di hari Idul Adha 
merupakan sembelihan yang agung di sisi Allah subhanahu 
wata'ala.

Hal ini memberikan kepada kita simbol bahwasanya seorang 
hamba hendaknya mengorbankan dirinya terhadap rabbul ‘alamin 
Rabb yang telah menciptakan dirinya, yang telah memberikan 
kepada dia  berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sangat 
banyak kepadanya. Itulah iman, itulah ketaatan dan ketundukan. 

Ketika seorang hamba menyembelih kambingnya tersebut 
Allah menyebutkan bahwa itu sembelihan yang agung dan besar, 
yang merupakan ibadah sebagaimana terdapat dalam firman 
Allah QS. Al-An’am [6] ayat 162 :

Artinya : “Dan Kami tebus anak itu dengan 
seekor sembelihan yang besar.” 

         

 

.... Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. 
Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!” Dia (Ismail) 
menjawab, “Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan 
(Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku 
termasuk orang yang sabar.”

                 

 Artinya : “Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya shalatku, 
ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan 
seluruh alam.” 
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Penyembelihan ini merupakan simbol tauhid (Pengesaan 
hanya kepada Allah) bahwasanya ibadah hanya milik Allah, 
Ibadah murni hanya untuk Allah semata.

Hadirin jamaah Jum’at yang di muliakan Allah.
Oleh karena itu hendaklah seseorang berusaha semampu 

mungkin untuk melaksanakan sebagaimana Nabi Muhammad  
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

Hadist ini merupakan ancaman dari Rasullah bagi orang 
yang diberikan kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak 
melaksanakan ibadah kurban ini. 

Bagaimana tidak, ini adalah sebuah ibadah yang besar sekali 
disisi Allah dan yang sampai kepada Allah adalah ketaqwaannya. 
Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj [22] ayat 37 :

Artinya : “Siapa yang mendapat kelebihan harta tapi dia tidak 
berkurban maka janganlah ia mendekati mushalla kami” 
(HR. Ahmad).

نَ  َمْن َوَجدَ   َسَعًة فَََلْ يَُضح ِّ فَََل يَْقَربَنَّ ُمَصَلَّ
 

                      
                    

      
 Artinya : “Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali 

tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya 
adalah ketakwaan kamu. Demi-kianlah Dia menundukkannya 
untuk-mu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang 
Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira 
kepada orang-orang yang berbuat baik.” 
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Sesungguhnya dalam kejadian ini terdapat pelajaran buat 
orang yang mau berpikir, ia adalah merupakan pentauhidan 
Allah dan merupakan inti dakwah seluruh Nabi dan Rasul.

Kurban merupakan simbol ketundukan kepada Allah yang 
ditunjukkan oleh sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terhadap 
perintah-perintah Allah. Sungguh ketundukan yang luar biasa 
itu  ketika seorang hamba menyiapkan dirinya untuk berkurban 
bahkan sampai mengorbankan nyawanya sekalian di jalan Allah 
subhanahu wata'ala. Sungguh ketundukan yang luar biasa kepada 
Allah subhanahu wata'ala.

Kurban merupakan simbol ittiba’ yang dilakukan oleh 
Rasullullah, karena itu seorang mukmin harus berusaha untuk 
mencari suatu amalan dari kurban ini yang paling sesuai dengan 
sunnah Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Orang yang hatinya 
masih sehat, orang yang hatinya masih selamat, dia akan lebih 
memperhatikan lurusnya amal ibadah daripada ibadah itu sendiri.

Kurban adalah merupakan simbol kesabaran. Ketika seorang 
hamba berusaha sabar untuk mentaati Allah subhanahu wata'ala, 
hal itu menunjukkan keimanan kepada Allah. Karena memang 
mentaati Allah butuh kesabaran, saudaraku. 

Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu berkata bahwa 
sesungguhnya kesabaran bagi iman bagaikan kepala bagi tubuh. 
Mungkinkah tubuh akan hidup tanpa kepala? Demikian pula 
iman tidak akan pernah hidup tanpa kesabaran.

Hadirin jamaah Jum’at yang di muliakan Allah.
Di bulan Dzulhijjah ini saudara-saudara kita juga melakukan 

ibadah haji, ibadah yang sangat banyak hikmahnya. Ketika 
seseorang yang pergi berhaji mereka melepaskan seluruh 
pakaian-pakaiannya dan digantikan dengan kain ihram yang 
putih mengingatkan akan pertemuan dengan Allah ketika di 
bungkus dengan kain kafan lalu di kuburkan.

Dia tidak berbekal kecuali amalan dan kain kafan yang 
menempel di tubuhnya. Di saat kaum muslimin berkumpul 
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di Mina dan Arafah tidak ada lagi ada yang membedakan 
kedudukan ataupun kasta, tidak dibedakan apakah dia kaya atau 
miskin, apakah dia seorang pejabat atau bukan semua sama di 
hadapan Allah karena memang tidak ada yang kebal hukum 
di hadapan Allah subhanahu wata'ala semuanya sama kecuali 
amal ibadahnya. Kemudian mereka membaca talbiyah yang 
merupakan kalimat yang agung.

Sebuah kalimat yang agung yang menunjukkan pengesaan dan 
bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah yang berhak di sembah 
selain Allah. Lalu pengakuan bahwasanya kenikmatan semua 
milik Allah, karunia semua milik Allah. Itulah hakekat sebagai 
seorang hamba dia mengakui bahwa semua yang dia miliki 
bahkan tubuhnya, hartanya, anak istrinya semua milik Allah.

Semoga kita bisa meneladani peristiwa Nabi Ibrahim alaihis 
salam agar kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah  yang 
harus selalu taat dan patuh kepadanya, senang berkurban untuk 
kepentingan orang lain dan semoga kita diberi kesempatan oleh 
Allah subhanahu wata'ala untuk menunaikan ibadah Haji ke 
Baitullah. r

(Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku datang)

َّهُمَّ لَبَّْيكَ   لَبَّْيَك الل
 Labbaika Allahumma labbaik

  ََلَ لَبَّْيكَ  لَبَّْيَك اَل ََشِيَْك 
 Labbaika laa syariika laka labbaik

(Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, tiada sekutu bagi-Mu, 
aku penuhi panggilan-Mu)

نَّ إلَْحْمَد َوإلِنِّْعَمَة ََلَ َوإلُْمْْلَ اَل ََشِيْكَ  ِ
 ََلَ  إ

Innal hamda wan ni’mata laka wal mulk laa syariikalaka
(Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, tiada sekutu bagi-Mu, 
aku penuhi panggilan-Mu)
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Nama al-Rahman adalah simbol Kemahapengasihan Allah 
subhanahu wata'ala, sebagaimana ditegaskan dalam ayat 

di atas. Sifat ini menunjukkan betapa Allah subhanahu wata'ala 
dan seluruh makhluk-Nya tidak bisa dipisahkan. Siapa pun dan 
apa pun makhluk-Nya pasti merasakan efek kasih sayang Allah 
subhanahu wata'ala. Apakah benda mati atau benda hidup, alam 
gaib dan alam syahadah, semuanya mendapatkan rahmat-Nya. 
Sungguhpun makhluk-Nya kafir dan menghina diri-Nya seperti 
iblis dan para pengikutnya tetap ia mendapatkan rahmat-Nya. 
Dari segi inilah Ibnu Arabi pernah menyatakan dalam kitab 
Futuhat al-Makkiyah semua orang pada saatnya akan masuk 
ke dalam surga, sungguhpun mereka tidak pernah melakukan 
kebaikan. Allah subhanahu wata'ala menciptakan seluruh 
makhluk-Nya dengan cinta dan karenanya segenap makhluk-Nya 
pasti akan mendapatkan kasih-Nya.

Sifat al-Rahman adalah kasih sayang bersifat generik yang 
diberikan Allah subhanahu wata'ala kepada seluruh makhluk-
Nya. Sedangkan al-Rahim adalah kasih sayang-Nya yang “spesial” 
dikhususkan kepada hamba-Nya yang khusus pula, atau menurut 
istilah Ibn Ajibah, al-Rahman adalah rahmat Allah subhanahu 
wata'ala bersifat universal (ni’mah al-ijad) dan al-Rahim bersifat 
spesifik (ni’mah al-imdad). Kelompok yang akan mendapatkan 
kasih sayang al-Rahim analoginya ialah mereka yang sudah 
melewati anak tangga pertama. Orang-orang yang akan 

GORESAN IMAM BESAR

Al-Rahim sebagai Induk 
Al-Asma’ Al-Husna (4)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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mendapatkan rahmat rahimiyah Allah subhanahu wata'ala ialah 
mereka yang sudah sampai ke maqam sosial dan spiritual yang 
lebih tinggi, yang memang wajar untuk mendapatkannya. Allah 
subhanahu wata'ala memang Maha Pengasih, tetapi juga Maha 
Adil yang tentu tidak menyamakan antara orang-orang yang telah 
menempuh perjuangan panjang dan maha sulit dengan orang-
orang yang tidak melakukan usaha apa pun.

Soal berapa lama hamba-Nya akan berada di dalam rahmat 
rahmaniyyah baru hijrah ke rahmat rahimiyyah, hanya Allah 
subhanahu wata'ala Yang Maha Tahu. Yang pasti bahwa penetapan 
al-Rahman dan al-Rahim sebagai induk nama-Nya (umm al-
asma’), yang diisyaratkan dengan pemberian nama itu menempel 
pada kata basmalah ditambah pengulangan penyebutannya begitu 
banyak, mengisyaratkan bahwa Allah subhanahu wata'ala lebih 
menonjol sebagai Maha Pengasih dan Penyayang dibandingkan 
sebagai Maha Penghukum dan Maha Pendendam (al-muntaqim). 
Kenyataan ini memberikan rasa optimisme kepada siapa pun 
hamba-Nya yang pernah melakukan kekeliruan dan kesalahan 
untuk segera kembali (tobat) kepada-Nya.

Namun, orang-orang yang mendapatkan rahmat rahmaniyyah 
berusaha menghindari dosa karena takut disiksa di neraka. 
Sedangkan orang-orang yang mendapatkan rahmat rahimiyyah 
berusaha menghindari dosa karena takut tersiksa dengan rasa 
malu terhadap Allah Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 
Orang yang tobat lalu menjauhi dosa karena takut tersiksa 
dengan neraka biasa disebut tobat inabah (inabah). Sedangkan 
orang yang tobat lalu menjauhi dosa karena takut tersiksa dengan 
rasa malu kepada Tuhan biasa disebut tobat istijabah (istijabah). 
Orang yang istijabah lebih tersiksa rasa malu kepada Tuhannya 
dibandingkan panasnya api neraka. Semoga kita mendapat 
rahmat rahimiyyah-Nya. (Harian Republika, 23 Juli 2021 M/13 
Dzulhijjah 1442 H). r
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Pendahulauan
Narasumber mengajak para pemirsa untuk selalu memanjatkan 

puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah yang telah 
memberikan karunia besar termasuk kesehatan seluruh anggaota 
badan.  Dan juga mengajak untuk bershalawat kepada Rasulullah 
Muhammada shallallahu ‘alaihi wasallam. Tema kajian kali ini 
terdapat dalam surat Al-Insyirah :       ,  bersama 
kesulitan ada kemudahan. Kajian ini merupakan kajian dari kitab 
La Tahzan karya Dr. AIdh Al-Qarni. Kajian dalam La Tahzan selalu 
dibahas dengan untaian kata yang indah.

Pembahasan  
Teks kajian adalah:

Ajakan untuk menumbuhkan optimism dirangkai dalam 
kalimat-kalimat indah: “Sampaikan kabar gembira kepada malam 

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Bersama Kesulitan Ada Kemudahan
(Kitab La Tahzan)

Oleh : Ust. H. M. Mahdi, M.Ag

نَّ َمَع إلُْعْْسِ يُْْسإ   ِ
 إ

Wahai manusia, setelah lapar ada kenyang, setelah haus ada 
kepuasan, setelah begadang ada tidur pulas, dan setelah sakit ada 
kesembuhan. Setiap yang hilang pasti ketemu, dalam kesesatan 
akan datang petunjuk, dalam kesulitan ada kemudahan, dan 
setiap kegelapan akan terang benderang. {Mudah-mudahan Allah 
akan mendatangkan kemenangan (kepada rasul-Nya) atau sesuatu 
keputusan dari sisi-Nya}. (QS. Al-Maidah/5: 52).

هِر نْوٌم ، وبْعَد  مأ  ريٌّ ، وبْعَد إلسَّ نساُن بعد إجلوع ش بٌع ، وبْعَد إلظَّ اي إ 
إملرض عافيٌة ، سوف يصُل إلغائُب ، وهيتدي إلضالُّ ، ويُفكُّ إلعاين ، 

ُ َأن يَأِِْتَ ِِبلَْفْتِح َأْو  ْن ِعنِدِه ﴾.وينقشُع إلظالُم ﴿ فََعََس إّلله  َأْمٍر ِمه



Mimbar Jumat No.1124/XXIII/2118

hari bahwa sang fajar pasti datang mengusirnya dari puncak-
puncak gunung dan dasar-dasar lembah. Kabarkan juga kepada 
orang yang dilanda kesusahan bahwa, pertolongan akan datang 
secepat kelebatan cahaya-dan kedipan mata. Kabarkan juga kepada 
orang yang ditindas bahwa kelembutan dan dekapan hangat akan 
segera tiba. Saat Anda melihat hamparan padang sahara yang seolah 
memanjang tanpa batas, ketahuilah bahwa di balik kejauhan itu 
terdapat kebun yang rimbun penuh hijau dedaunan. Ketika anda 
melihat seutas tali meregang kencang, ketahuilah bahwa, tali itu 
akan segera putus. Setiap tangisan akan berujung dengan senyuman, 
ketakutan akan berakhir dengan rasa aman, dan kegelisahan akan 
sirna oleh kedamaian.”

Gambaran ini merupakan ajakan kepada manusia untuk 
berprasangka baik kepada Allah karena Allah akan selalu sesuai 
dengan prasangka hamba-Nya. Terkait masalah seputar 3 K, yaitu 
keuangan, kesehatan dan keharmonisan semua ada jalan keluarnya. 
Manusia harus PD dan PA, percaya diri dan percaya Allah, untuk 
bisa menyelesaikan masalahnya. Allah adalah penjamin rejeki 
semua makhluk dan Allah adalah Al-Fattah dan Ar-Razzaq : Maha 
Pembuka dan Pemberi Rejeki. Dengan ikthtiar yang sungguh-
sungguh akan terbuka jalan-jalan kemudahan.

Masih dalam bahasa puitis diambil perumpamaan kisah dari 
mukjizat para Nabi. Dalam kobaran api Nabi Ibrahim alaihis salam, 
tauhidnya mantap hanya kepada Allah. Lautan luas yang tak dapat 
menenggelamkan Nabi Musa, karena keyakinan Nabi Musa alaihis 
salam. Hal ini berlaku bagi setiap hamba disesuaikan dengan kadar 
keimanan. Contoh pada diri Rasulullah pada saat berada di gua 
Tsur, Abu Bakar Shiddiq yang menemani sampai bergetar hebat 
karena ketakutan, namun karena  pertolongan Allah datang dengan 
cara yang tidak mungkin. Laba-laba bersarang dan burung dara 
bertelur dan mengeram di dalamnya sehingga tersamar dari kejaran 
pasukan Quraisy. 

 Paragraf penutup memberikan kesimpulan dari permisalan 
yang diberikan sebelumnya: “Mereka yang terpaku pada waktu yang 
terbatas dan pada kondisi yang (mungkin) sangat kelam, umumnya 
hanya akan merasakan kesusahan, kesengsaraan, dan keputusasaan 
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dalam hidup mereka. Itu, karena mereka hanya menatap dinding-
dinding kamar dan pintu-pintu rumah mereka. Padahal, mereka 
seharusnya menembuskan pandangan sampai ke belakang 
tabir dan berpikir lebih jauh tentang hal-hal yang berada di luar 
pagar rumahnya. Maka dari itu, jangan pernah merasa terhimpit 
sejengkalpun, karena setiap keadaan pasti berubah. Dan sebaik-
baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Betapapun, 
hari demi hari akan terus bergulir, tahun demi tahun akan selalu 
berganti, malam demi malam pun datang silih berganti.”  Kalimat 
penuh harapan dirangkai dalam: “Meski demikian, yang gaib akan 
tetap tersembunyi, dan Sang Maha Bijaksana tetap pada keadaan 
dan segala sifat-Nya. Dan Allah mungkin akan menciptakan sesuatu 
yang baru setelah itu semua. Tetapi sesungguhnya, setelah kesulitan 
itu tetap akan muncul kemudahan.”

Penutup
Setelah kajian ini beberapa catatan menjadi hikmah dan 

kesimpulan. Diantara hikmahnya yaitu :
1. Kita diminta untuk percalah bahwa seberat apaun di balik 

kesulitan ada kemudahan bila ikhtiyarnya maksimal, atas izin 
Allah semuanya akan selesai termasuk wabah Covid.

2. Hikmah adalah hal terpenting dari tiap kesulitan, karena 
siapapun yang diberi hikmah maka telah diberi kebaikan yang 
banyak. 

3. Pengulangan Inna ma’al ‘Ushri Yusra fa inna ma’a al-‘ushri 
yusran, merupakan satu penguatan yang mengandung hikamah 
yang besar, seolah mengatakan bila masalahmu satu maka jalan 
keluarnya ada dua, jika seratus jalan keluarnya dua ratus dan 
seterusnya.  

4. Hikmah adalah karakteristik para Nabi, shahabat dan para orang 
shalih. Dengan senantiasa mengharap bimbingan Allah: Ihdina 
shiratha al-Mustaqim.

5. Sesulit apapun bila ada rahmah maka aka ada jalan keluar 
sebagaimana dalam doa : Rabbana atina min ladunka rahmah 
wa hayyi` lana min amrina rasyada. Hanya denagan mengingat 
Allah hati menjadi tenang. r
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Pelayanan Ikrar Syahadat / Pembinaan Muallaf / Kajian dan 
Kegiatan Remaja Masjid Istiqlal, Narahubung: (Jamal) 0813 1412 
4444 dan (Subhan) 0812 8829 7714.

1. Mengisi form data via online 
 https://muallafcenter.istiqlal.

or.id/daftar.php
2. Pas foto ukuran 3 x 2 cm : 
 3 (tiga) lembar (warna)
3. Surat Pengantar dari RT 
 bagi WNI
4. Foto copy KTP

5. Foto Copy Kartu Keluarga
6. Materai 10.000 : 2 (dua) lembar
7. Menyerahkan Surat Baptis 

(Asli)
8. Surat Pengantar Kedutaan 
 bagi WNA
9. Foto copy pasport bagi WNA
10. Saksi 2 (dua) orang

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Nama Agama SemulaNo.

1.  Dian Octaviani Gita Firmansyah        Katholik

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 20 - 26 Agustus  2021 :

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

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

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

Catatan : Bukti transfer & peruntukan dikirim ke nomor WA diatas
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Majelis Ta’lim 
Kaum Ibu

Pengajian 
Remaja Istiqlal 
(ARMI) 

Marching 
Band Istiqlal

Seni Budaya 
Remaja

Pagar Nusa 
Istiqlal

Tapak Suci 
Istiqlal

Konsultasi 
Agama

Hari

Rabu & 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin 
s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

11.00 - 
12.00

09.00 - 
15.00

09.00 - 
11.00

07.00 - 
11.30

15.30 - 
20.00

10.30 - 
15.00

Materi

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

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

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadrah, Marawis dan 
Band

Seni Beladiri

Seni Beladiri

Pelayanan 
Permasalahan Agama

Kegiatan

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

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

28 Ags

29 Ags

30 Ags

31 Ags

01 Sep

02 Sep

Narasumber

Dra. Hj. Dewi 
Andriyani  

KH. Abdurrahman 
Bustomi, MA

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA

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

H. Abu Hurairah 
Abd. Salam, Lc, MA  

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

Bahasan/ Materi

-

Khuluqul Muslim

Bidayatul Hidayah

Kitab An-Nashoih 
Diniyah

Riyadus Shalihin

Kaasyifatus Sajaa

  Saksikan siaran langsung shalat lima waktu di AJWA TV dan 
Kajian Ba’da Dzuhur/ Jum’at  di Youtube : Masjid Istiqlal TV.
Kegiatan kajian atau program yang terlewatkan dapat pula 

disaksikan melalui kanal Youtube diatas. 
(Dukung layanan media Masjid Istiqlal silahkan 

subscribe, comment, like and share)

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 20 Agustus 2021, adalah untuk :
1. Almarhum H. Marzuki, SH bin Abdul Salam, usia 67 tahun. 

Wafat, 16 Agustus 2021 di Jakarta
2. Almarhum Ricky Winanto bin H. Bambang Riyanto, usia 25 

tahun. Wafat, 14 Desember 2018 di Bekasi
3. Almarhumah Maswanih binti H. Amat, usia 80 tahun. Wafat, 18 

Agustus di Tangsel
4. Almarhum Bapak Suwarto bin Kardjo Mingan, usia 53 tahun. 

Wafat, 12 Agustus 2021 di Banten
5. Almarhum R. Yudi Subiyanto bin R. Sarono Sastromidjojo, usia 

82 tahun. Wafat, 19 Juli 2021 di Depok
6. Almarhum Edwin Rachmat Permana bin Iskandar Dendawinata, 

usia 49 tahun. Wafat, 28 Juli 2021 di Bekasi
7. Almarhum Mochtar Tajudin bin Ruhiyat, usia 72 tahun. Wafat, 

29 Januari 2020 di Bekasi
8. Almarhum Ibrahim bin Achmad Warandi, usia 73 tahun. Wafat, 

10 Juli 2021 di Ambon
9. Almarhumah Putri Intan Dewimahera binti Hermanto, usia 46 

tahun. Wafat, 23 Maret 2021 di Jakarta
10. Almarhumah Jumani binti Buntari, usia 58 tahun. Wafat, 19 Juli 

2021 di Lamongan
11. Almarhumah Suratmi binti Kadeni, usia 76 tahun. Wafat, 26 Juli 

2021 di Citeurup
12. Almarhumah Maryati binti Madali, usia 75 tahun. Wafat, 30 Juli 

2021 di Jakarta
13. Almarhumah Sutiyarti binti Martomiharjo, usia 77 tahun. 

Wafat, 26 Juli 2021
14. Almarhumah Elsa Rifka binti Arizal, usia 35 tahun. Wafat, 18 

Juli 2021 di Jakarta.

َرات   ي نَ ل َغائِبِ م َواِت الَ ُاَصّلِى َعلى ا   ِبي    فَ ر َض ال ِكَفايَِة لِلَِّه تَ َعالى اَر بََع َتك 
 

SHALAT GHAIB
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Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal
 
       01 04 : 38 11 : 56 15 : 14 17 : 56 19 : 05

     02 04 : 37 11 : 56 15 : 13 17 : 55 19 : 04

     03 04 : 37 11 : 56 15 : 12 17 : 55 19 : 04

     04 04 : 36 11 : 55 15 : 12 17 : 55 19 : 04

     05 04 : 36 11 : 55 15 : 11 17 : 55 19 : 04

     06 04 : 36 11 : 55 15 : 11 17 : 55 19 : 03

     07 04 : 35 11 : 54 15 : 10 17 : 55 19 : 03

     08 04 : 35  11 : 54 15 : 09 17 : 54 19 : 03

     09 04 : 35 11 : 54 15 : 09 17 : 54 19 : 03

  

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku September  2021
JADWAL WAKTU SHALAT

.
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JADWAL KAJIAN 
DI MASJID ISTIQLAL

@masjidistiqlalofficial Masjid Istiqlal TV

1. Tasawuf, Membedah Kitab Ihya Ulumiddin
 Setiap Sabtu (Pukul 05.15 - 07.00)
 Nara Sumber : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

2. Tematik Tafsir Al Qur’anul Karim
 Jum’at Pertama (Pukul 13.00 - 14.00)
	 Nara	Sumber	:		Dr.	KH.	Muchlis	M.	Hanafi

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

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

5. Fiqih, Membedah Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu
 Jum’at Keempat (Pukul 13.00 - 14.00)
 Nara Sumber :  Dr. H. Syaifuddin Zuhri, MA

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

@masjidistiqlal.official www.istiqlal.or.id


