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PENGANTAR REDAKSI

Bismillaahir rahmaanir rahiim. 
Al-hamdulillahi Rabbil ‘Alamin was Shalatu was Salamu ‘ala 

Asyrafil Anbiyai wal Mursalin wa‘ala Alihi wa Shahbihi Ajma’in

Segala puji bagi Allah subhanahu wata'ala atas segala 
limpahan nikmat-Nya yang tidak pernah berhenti. Shalawat dan 
salam selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Besar 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, seluruh keluarga, serta 
para sahabat-sahabatnya.

Khutbah Jum’at pada edisi kali ini, mengangkat tema 
“Membendung Radikalisme dengan Wasathiyatul 
Islam” yang disampaikan oleh Dr. KH. Abdul Muta’ali, 
MA., namun karena kendala naskah kami belum 
menyajikan utuh, melainkan hanya poin-poinnya saja, 
kami menggantinya dengan naskah beliau yang lama.  
Dalam kolom Hikmah, KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc, MA 
menulis tema “Jauhi Sikap Hasad (Dengki)”. Selanjutnya 
pada kolom Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. 
Nasaruddin Umar, MA membahas tentang “Mengapa Alam 
Tunduk Kepada Manusia?” Beliau mengatakan bahwa alam 
semesta akan tunduk kepada manusia sepanjang ia menjalankan 
kapasitas dan fungsi kekhalifahannya dengan benar. Manusia 
tetap memimpin jagat raya sesuai dengan tuntunan Sang 
Khaliq sebagaimana dituntunkan dalam Kitab Suci. Misalnya 
di dalam menjalankan kapasitas kekhalifahannya, manusia 
tidak melampaui batas. Pada kolom dialog zhuhur pilihan edisi 
kali ini  Ustadz Budi Utomo, MA membahas kitab Tafsir Ibnu 
Katsir Bahasan mengenai Pemuda Yasin : Surat Yasin/ 36 : 20-27. 
Selamat Membaca. (JML) r
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KHUTBAH JUM’AT

Oleh : H. Abdul Muta’ali, MA, M.I.P, Ph.D
(Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam, 

Universitas Indonesia)

(Intisari Khutbah Jum’at, 24 Shafar 1443 H / 1 Oktober 2021 M)

Khutbah Pertama 

ددْ  الَْحْمدد هلل     ِْ هلل ن        دد ع َنذَنهلل َيْه، وهلل هلل هلَل َنسَْددعْ ْه هلل َين  َمدد هلل هلل َنسَْددعْ ََنْ
د     ِ ََ  هلل ال  َاع َ ْ  ََيْ     هللاهلل فَد ْ  َسي  ئَات  َأْْعَ ْنر  َأذْ،هللْع  َا َن   هلل ُشهلل
إ  
 
ََل ا
 
دَُ هلل َأاْل َإ ا ِْ د ا ع َنَأ  ِ ْو َ  ََلهلل َنل ه دا   هلل ْْلهلل فَلَْ  ََت  ل  ِْ هلل ََلهلل َنَ ْ  ي

دد ا  َ ْ دد هلل هلل هللاهلل  َحم  َ اَد  هلل ه   ددَُ هلل َأال  سددعَ ِْ ع َنَأ  َنْدددَ  هلل َإ َُش يْددَ، ََلهلل
   ْ ِْ   اْلَردو  د سهلل ا الو  ََ ْ َنَنر ْك عَََل َهد هللم  َص    َنَسّل    ُ هلل ع الل َلهلل ِْ َنَرسهلل
  َ    

ْ َن ا هلَل ددْه َ دداَص هللا  أ ْنص  ييي فَبَددا    ددا بَْندد هلل َ  ع َأ   ابَي دد َنأ َل   َنََصَ
ْ    ب يَ  َ  اْلَردو  َياب  ْ ك  اَلي قَاَ  هللاهلل تََناََل ِف  ِْ ي قهلل َِ  هللا  فََقْ  فَاَز الْمهلل ْق

  َ ي  هللْم ِف  َرْْحَ هللْم َرُّبه لهلُل ال َحات  فَبهللْ خ  ِا الص  لهلل ِا َنَْع  يَ  َءاَ نهلل ا اَّل   } فَأَ  
} نيهلل زهلل الْمهلل   ِْ َِ الَْ، َ ههلل  َ ِل 

 
 

Membendung Radikalisme 
Dengan Wasathiyatul Islam
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Oleh : H. Abdul Muta’ali, MA, M.I.P, Ph.D

(Intisari Khutbah Jum’at, 14 Rajab 1434 H / 24 Mei 2013 M)
Memahami Hakikat Kehidupan

n Islam secara etimologis : as-la-ma, yus-li-mu (menyelamatkan, 
mendamaikan, menentramkan). Sa-li-ma, yas-li-mu (selamat, 
damai)

n Hadits Nabi : Al-muslimu, man salimal muslimuuna min 
lisaanihi wa yadih (seorang muslim adalah jika orang lain 
merasa aman dari lisan dan tangnnya) 

n Islamic Scholars (Nazih Ayyubi, Muhammad Iqbal, A.J. 
Weinscikg) menyimpulkan dua pendekatan untuk memahami 
Islam; knowledge and akhlaq

n Knowledge (Iqra): berpikir rasional tidak emosional apalagi 
ektrimis radikalis. Tidak mudah terjebak pada hoax

n Berpikir Rasional model Karl Marx dalam Das Kapital
n Dua kelas manusia dalam Das Kapital: Borjuis dan Proletar
n Dari mana terminologi proletar
n Inspirasi QS. Hud (11) ayat 27
n Terbukanya Spiritualsime Barat based on rasionaisme Islam
n Akhlak (Konsep Ihsan): bukan sekedar shalih tapi mushlih
n Jumlah sunnah nabi menurut Imam An-Nawawi 8888
n Kisah Nabi menyuapi kakek buta Yahudi dengan cinta dan 

kasih sayang, walaupun kakek tersebut membenci Nabi
n Ikhtiyar Abu Bakar mengikuti sunnah nabi tersebut
n Al-Hanifiyyatu as-samhah (lurus dan toleran)

Sebagai salah satu rukun khutbah, khatib mewasiatkan kepada 
diri khatib sendiri dan kepada jama’ah shalat Jum’at sekalian 

untuk memperkokoh ketaqwaan kita kepada Allah subhanahu 
wata’ala. Taqwa yang menjadikan diri kita menjadi pribadi yang 
jujur, pribadi yang amanah, jiwa yang selalu bermuhasabah, yang 
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Artinya : “Dialah Allah yang telah menciptakan aku, dan Dia pula 
yang telah memberiku hidayah. Dialah yang telah memberiku 
makan dan minum. Jika aku sakit, Allah-lah yang menyembuhkan. 
Dialah yang mematikan dan menghidupkan aku. Dialah Dzat 
yang aku tuju agar mengampuni kesalahanku pada hari kiamat” 
(QS. Syua’ara: 78 - 82).

                    

                  

               
 

berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Taqwa yang 
dapat mengantarkan kita kepada kematian husnul khatimah. 
Taqwa yang menjadikan kita ahli ruku’ dan sujud. Dan yang 
terpenting, sejatinya taqwa yang dapat menjadikan kita mengenal 
Pencipta kita, yaitu Allah subhanahu wata’ala.

Dalam Ihya Ulumiddin dikisahkan, Imam al-Ghazali suatu 
ketika berkumpul dengan murid-muridnya dan beliau bertanya 
kepada mereka dengan 6 (enam) pertanyaan. Pertanyaan 
pertama, Apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia 
ini?. Di antara muridnya ada yang menjawab yang paling dekat 
dengan kita adalah orang tua kita, atau guru kita, juga teman kita. 
Jawaban kalian semuanya benar, tetapi yang benar, adalah yang 
sangat dekat dengan kita adalah kematian.

Pertanyaan kedua, apa yang paling jauh dari kita di dunia 
ini? Murid-muridnya ada yang menjawab negeri China, ada yang 
menjawab bulan dan matahari. Semua jawaban kalian benar, 
ungkap Imam Ghazali, tetapi yang paling benar adalah ’yang 
paling jauh dari kita di dunia ini adalah masa lalu. Bagaimana 
pun kita, apapun kendaraan kita, kita tidak akan mampu kembali 
lagi ke masa lalu. Oleh karena itu, kita harus menjaga hari ini, 
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hari esok dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan dan 
amal saleh.

Pertanyaan ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-
muridnya ada yang menjawab gunung, matahari, dan bumi. 
Benar jawaban kalian, ungkap imam Ghazali. Tetapi yang paling 
besar adalah hawa nafsu kita. Karena kita tidak pernah sanggup 
menangkap dan menguasainya, kecuali dengan malu dan iman. 
Pertanyaan keempat, apa yang paling berat di dunia ini? Murid-
muridnya ada yang menjawab baja, besi dan gajah. Benar jawaban 
kalian, ungkap imam Ghazali. Tetapi yang paling berat di dunia 
ini adalah memegang amanah.

Pertanyaan kelima, apa yang paling ringan di dunia ini? 
Murid-muridnya ada yang menjawab kapas, angin, dan debu. 
Benar semua jawaban kalian, ungkap imam Ghazali. Tetapi yang 
paling ringan di dunia ini adalah berbohong dan meninggalkan 
shalat. Dan pertanyaan terakhir, apa yang paling tajam di dunia 
ini? Murid-muridnya serempak menjawab pedang. Benar 
jawaban kalian, ungkap imam Ghazali. Tetapi yang paling tajam 
adalah lidah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda. 
Al-muslimu man salimal muslimuuna min lisaanihi wayadihi. 
Artinya: ”seorang muslim sejati adalah jika orang lain merasa 
aman dari lisan dan tangannya.

Kita sering terjebak dalam pandangan formalitas. Segala 
sesuatu dilihat dari akar materi, fisik, dan hasil konkrit sesaat. 
Kita terkadang terbawa arus derasnya kampanye media yang 
glamor. Hal ini pula yang menjadikan kita terbuai dengan ’analisa 
duniawi’ dan melupakan ’kesimpulan akhirat. Pasalnya, kerja-
kerja dunia hasilnya nyata dan konkrit; bisa beli rumah, mobil, 
tanah, perhiasan, dan properti-properti lain. Sedangkan kerja-
kerja akhirat hasilnya ’abstrak’ bahkan inden. Tidak ditemukan 
selesai melakukan ibadah; seperti shalat hasilnya langsung 
konkrit; misalnya langsung dapat rumah, Alphard atau hasil-
hasil fisik lainnya. Sehingga hal ini sedikit banyak mempengaruhi 
terhadap dikotomi dunia akhirat kita.



Mimbar Jumat No.1129/XXIII/216

Contoh kasus, akhir-akhir ini tidak jarang pelaku tindak 
kejahatan seperti koruptor misalnya adalah mereka-mereka yang 
memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Jangan disalahkan, jika 
banyak yang bertanya, ”dulu sekolah dan kuliahnya di mana?. 
Nampaknya ada gap antara sistem pendidikan kita dengan output 
yang dihasilkan. Allah subhanahu wata’ala dalam Al-Qur'an surat 
al-Jumu’ah ayat 2 berfirman :

Dalam ayat ini, Allah subhanahu wata’ala menjelaskan 3 
(tiga) fungsi kenabian; yuzakkiihim, yu’allimuhumuhul kitab, 
dan hikmah. Dalam tataran praktis anggap saja nabi adalah 
seorang guru, dosen, dan pendidik. Yang menarik dalam ayat 
ini, bahwa fungsi seorang pendidik, guru, dan dosen bukanlah 
melakukan proses belajar mengajar, tapi yang harus didahulukan 
adalah tazkiyyah (upaya membersihkan hati, atau biasa dikenal 
tazkiyatun nufus). Jadi sistem pendidikan dalam Islam hadir 
sebagai kebutuhan untuk membersihkan diri. Ini yang pertama. 
Bukan untuk menjadikan orang pintar, menjadikan tahu dari 
sebelumnya tidak tahu. Ternyata yang lebih dulu disebutkan 
adalah yuzakkiihim. Wajar jika selama ini tidak sedikit pelaku 
tindak pidana di Republik ini berasal dari kalangan yang memiliki 
latarbelakang pendidikan yang baik, karena sistem pendidikan kita 
tidak memulainya dari tazkiyatun nufus. Tidak sedikit diantara 
kita bahkan khatib sendiri, ketika kuliah atau mengkuliahkan 

Artinya : “Dialah Allah subhanahu wata’ala yang telah mengutus 
seorang utusan dari kalangan mereka sendiri, ia membacakan 
ayat-ayat-Nya, menyucikannya, mengajarkan kitab dan hikmah-
Nya. Walaupun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang 
nyata” (QS. Al-Jumu’ah : 2).
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anak ke perguruan tinggi mengambil fakultas atau jurusan yang 
’paling cepat mengembalikan modal serta cepat menjadikan kaya. 
Dari awal orisentasinya sudah sangat materialistik. Ada proses 
transaksional; hak dan kewajiban. Khatib khawatir praktik ’upaya 
dan kerja pendidikan yang luhur’ tak ubahnya seperti modal 
politik pilkada yang harus kembali. Sejatinya, selesai melakukan 
tazkiyatun nufus baru kita menggelar fungsi pendidikan yang 
kedua yaitu ta’lim, sebuah proses pengajaran untuk menjadikan 
orang lain tahu, tidak bodoh, dan tidak dungu. Hingga dengan 
ta’lim ini diharapkan akan dapat mengubah peradaban dan masa 
depan si anak didik, keluarga, bahkan bangsanya. Ta’lim yang 
berbasis tazkiyatun nufus inilah yang akan melahirkan fungsi 
pendidikan yang ketiga yaitu hikmah. Kenapa? Karena Allah 
subhanahu wata’ala berfirman:

Mari kita lihat ulama-ulama terdahulu kita yang karya-
karyanya masih kita baca sampai hari ini. Ini bukan sekedar 
barakah, namun lebih dari itu yaitu hikmah. Manfaatnya masih 
terasa kokoh dan kuat.

Artinya : “Allah subhanahu wata’ala memberikan hikmah (ilmu-
Nya) kepada orang yang dikehendaki-Nya. Barang siapa diberikan 
hikmah maka orang tersebut telah diberikan karunia yang besar. 
Hanyalah orang-orang yang berpikir yang dapat mengambil 
pelajaran tentang hal itu” (QS. Al-Baqarah : 269).

                     

               
 

...                  
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Hampir dalam banyak teks agama ingat akan akhirat dan 
berakhlak baik menjadi fondasi dalam setiap pekerjaan dan 
sosialisasi kehidupan. Wallahu a’lam bishwab. r

ْيي  ظي لاُُكْ ِفي الُْقْرأ ني الْعا ْ وا كا هللُا ِلي را تي  َبا نا ال َّيا ْيهي مي ا في ُُكْ بيما َّيا
ِ
ا ْ وا افاعاِني ن وا

ْيُ  حي اُه ُهوا الْغاُفْوُر الرا ن ِ
تاُه ا نُُْكْ تيالاوا مي ْ وا ِنذي تاقابالا مي ْيي وا كي ْكري الْحا ي الذ  وا

Khutbah Kedua 

َمَواِت َواْْلَْرِض َوُهَو عَََل ُكُِ  اُث السذ ي ََلُ ِمْْيَ ِ  الَْحْمُد هلِل اَّلذ
ِي َويُِمْيُت  ي ُُيْ ِ ٍء قَِدْيٌر الُْمْبِدُئ الُْمِعْيُد الَْغِِنُّ الَْحِمْيُد اَّلذ ََشْ
ِه الْبَِشْْيِ النذِذْيِر  ٍد نَِبيُِ لَْيِه الَْمِصْْيُ َوَصَلذ هللُا عَََل ُمَحمذ

ِ
َوا

ِفْيِه فَرِيٌْق  الُْمْبَتِعِث ِِبْلِكتَاِب الُْمِنْْيِ ِلُيْنِذَر يَْوَم الَْجْمعِ ََل َريْبَ 
 : ِعْْيِ  قَاَل هللُا تََعاََل ِِفْ ِكَتاِبِه اْلَكِرْْيِ ِِف الَْجنذِة َوفَرِيٌْق ِِف السذ
ا غَِلْيظَ الَْقلِْب  ِ ِلْنَت لَهُْم ۚ َولَْو ُكْنَت فَظًّ َن اّلُله ٍة ُمِ } فَِبَما َرْْحَ

َتْغفِ  ْوا ِمْن َحْوِِلَ ۖ فَاْعُف َعْْنُْم َواس ْ ْر لَهُْم َوَشاِوْرُُهْ ِِف ََلنَْفضُّ
} ْْيَ ِ بُّ الُْمَتَوُّكِ َ ُُيِ ِ ۗ ِانذ اّلُله ْ عَََل اّلُله  اَْلَْمِرۚ فَِاَذا َعَزْمَت فَتََوكذ

Artinya : “Adapun buih laut ia akan sirna laksana bangkai. Namun 
sesuatu yang bermanfaat ia akan tetap kokoh di muka bumi. 
Begitulah Allah subhanahu wata’ala memberikan perumpamaan” 
(QS. Ar-’Ra’d : 17)”.
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Menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, 
hasad ialah membenci nikmat Allah subhanahu wata'ala 

yang ada pada diri orang lain dan bergharap hilangnya nikmat 
tersebut. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
disebutkan, dengki adalah menaruh perasaan marah (benci, 
tidak suka) karena iri yang amat sangat kepada orang lain atas 
keberuntungan orang lain.

Berdasarkan pengertian itu, dengki atau hasad adalah 
perasaan tidak senang seseorang terhadap orang lain karena 
orang lain itu mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu 
wata'ala  sehingga orang yang tidak senang itu berniat untuk 
melenyapkan rezeki itu dari orang yang didengkinya.

Perasaan seperti itu bisa jadi menghinggapi diri, keluarga, 
atau teman kita. Umumnya, sifat itu ada pada manusia. 
Persoalannya apakah sifat itu dibiarkan berkembang di dalam 
diri atau justru dapat dibungkam sehingga tidak terungkap 
dalam kata, sikap, dan perbuatan.

Dengki bilamana diikuti akan berlajut dengan sikap lain, 
seperti gunjing, ejekan, fitnah, aniaya, bahkan biadab seperti 
menghilangkan nyawa seseorang. Akibat dengki, hal yang kecil 
dapat menjadi besar sehingga dapat mengganggu ketenteraman 
orang lain, bahkan masyarakat sekitar. Yang pasti dalam 
pergaulan, sifat itu akan merusak pergaulan dan persaudaraan.

Orang yang didengki seringkali tidak mengetahui 
kedengkian seseorang kepadanya. Diketahui setelah ada 

Jauhi Sikap Hasad (Dengki)

HIKMAH

Oleh : KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc, MA
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perubahan sikap dan mimik pendengki. Ketika berjumpa, 
pendengki biasanya membuang muka, mencibir, atau 
menghindar. Ketika antara keduanya tidak berhadapan, muncul 
gunjigan atau ucapan untuk menjelek-jelekkan yang didengki. 
Di media sosial muncul ujaran kebencian melalui kata-kata 
yang menjelek-jelek seseorang. Pokoknya, orang yang sudah 
dihinggapi sifat itu tidak ada kebaikan pada diri orang yang 
didengki. Semuanya jelek. Kalaupun ada, kebaikan sebelumnya 
terhadap diri pendengki sirna semuanya.

Di dalam kehidupan rumah tangga, yang satu kepada yang 
lain. Saudara iri kepada saudaranya karena merasa kasih sayang 
berbeda dari orang tuanya. Di kantor ada yang merasa iri kepada 
teman sekerjanya karena ada perhatian khusus yang diberikan 
atasan kepada teman itu. Di lingkungan tetangga ada keirian 
terhadap tetangganya yang hidupnya lebih baik daripadanya. 
Dadanya menyesak, hati kesal, suka marah-marah, dan 
berniat, bahkan bergelora dalam hatinya untuk menghilangkan 
kelebihan yang diperoleh orang lain.

Tidak jarang berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan, 
bahkan membinasakan orang yang didengki itu. Orang yang 
tidak beriman bisa mengambil jalan salah, seperti kepada 
“orang pintar”. Di dalam benaknya yang timbul bagaimana 
caranya menjadikan orang yang didengki itu cedera, teraniaya, 
bahkan binasa.

Di sanalah nafsu selalu mendorong kepada kerusakan. 
Nafsu seperti itu sudah ditunggangi oleh setan yang ada dalam 
diri pendengki. Itu harus ditangkis dengan menyadari bahwa 
dengki akan menghabiskan nilai amal kebaikannya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga menyebutkan 
dalam hadisnya bahwa kedengkian akan mengikis habis 
kebaikan pendengki. Betapa meruginya pendengki karena amal 
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kebaikan hilang tanpa terasa. Bukankah kita berusaha agar 
setiap pekerjaan yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah.

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengibaratkan dengki 
seperti api yang memakan kayu bakar. Merupakan perumpamaan 
yang menggambarkan betapa ganas dan bahayanya jika dengki 
bersemayam dalam diri seseorang. Ia akan dapat melumatkan 
kebaikan-kebaikan pada diri seseorang dan tinggallah dengki 
itu yang mendominasi serta menguasai dan bahkan pendengki 
akan menjadi trouble maker di masyarakatnya.

Ada dua macam dengki yang boleh dilakukan, seperti sabda 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

Iri kepada orang kaya yang membelanjakan kekayaannya 
di jalan yang diridai Allah boleh saja. Itu memberi semangat 

Artinya : “Tidak ada dengki, kecuali kepada dua orang : kepada 
seseorang yang telah diberi harta kekayaan oleh Allah dan ia 
habiskan di jalan yang benar dan kepada seseorang yang telah 
diberi hikmah (ilmu) oleh Allah dan ia memutuskan perkara 
dengannya serta mengajarkannya” (HR Bukhari-Muslim).

ُ َمااًل فََسلََّطُه عّّّل َهلََكتىهى  الَّ ِفى إثْنَتَْْيى َرُجٌل آ ََتُه إَّللَّ
ِ
اَلَحَسَد إ

ّىُمهَا َا َويَُعل ْْكًَة فَهَُو يَْقِضى ِبى ُ حى  ِفى إلَْحّقى َوَرُجٌل آ ََتُه إَّللَّ
 

Artinya : “Jauhilah sikap dengki. Maka, sesungguhnya dengki 
itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu 
bakar” (HR Abu Daud).

َن الَْحَسَد يَأُُْكُ       : قَاَل َرُسوُل اّلَلي  قَالَ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ 
ِ
ََّيُُكْ َوالَْحَسَد، فَا

ِ
: ا

نَاتي مََكَ تَأُُْكُ النَاُر الَْحَطَب.   )َداُودَ َأْخَرَجُه َأبُو الَْحس َ
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kepada kita untuk mebelanjakan harta kita di jalan Allah seperti 
yang dibelanjakannya. Kalau perlu, infak yang kita berikan 
melebihi infak yang diinfakkan orang kaya itu. Kepada orang 
berilmu dapat kita iri kepadanya sehingga mendorong kita 
untuk belajar sungguh-sungguh, mengajarkan pula ilmu yang 
kita peroleh kepada siapa pun. Kalau perlu, kedalaman ilmu kita 
dan kontribusi ilmu kepada orang lain melebihi kedalaman dan 
kontribusi orang yang kita iri kepadanya.

Kita juga dianjurkan bukan saja agar menjauhkan diri dari 
sikap dengki, tetapi kita juga diajarkan agar terhindar dari efek 
dengki dari orang lain. Sebagaimana Allah subhanahu wata'ala  
mengajarkan kepada kita melalui Al-Qur'an surat al-Falaq : 

Mari kita berupaya menjauhi sikap terlarang ini, agar tidak 
bersemayam dalam diri kita. Karena keberadaannya pada diri 
kita dapat merugikan bukan saja diri kita sendiri akan tetapi 
dapat merugikan orang-orang yang berada dilingkungan 
bersama kita. r 

Artinya : Katakanlah “Aku berlindung kepada Tuhan 
Yang Menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan 
dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari 
kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada 
buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki”. 
(QS. Al-Falaq : 1-5).
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Alam ialah segala sesuatu selain Allah subhanahu wata'ala 
(kullu ma siwa Allah). Di dalam menjalankan tugas 

kekhalifahannya, Allah subhanahu wata'ala menundukkan 
alam semesta kepada manusia. Allah subhanahu wata'ala 
menegaskan: Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah 
menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang 
berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan 
(benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-
Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang kepada manusia. (QS. al-Hajj (22): 65).

Ketika pertama kali manusia diciptakan, Allah subhanahu 
wata'ala menyerukan kepada segenap makhluk untuk 
bersujud kepada Adam, lalu semuanya bersujud kecuali iblis 
: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat 
: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah 
di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan 
Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. al-Baqarah/2: 30). Para 
malaikat pun bersujud, apalagi makhluk alam semesta. Bumi, 
bulan, matahari, dan bintang-bintang semuanya tunduk dan 

GORESAN IMAM BESAR

Mengapa Alam 
Tunduk Kepada Manusia?

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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patuh kepada manusia. Termasuk laut, gunung, dan binatang 
dan tumbuh-tumbuhan. Manusia boleh mengelola alam raya 
untuk dan dalam rangka menyempurnakan kapasitas dirinya 
sebagai hamba dan khalifah.

Ketundukan alam semesta bukannya tanpa alasan. Selain 
adanya perintah langsung Allah subhanahu wata'ala dan para 
makhluknya yang lain, juga de facto manusia memiliki sejumlah 
keistimewaan yang tidak melekat di dalam diri malaikat dan 
jin, sebagaimana dijelaskan dalam artikel terdahulu.

Alam semesta akan tunduk kepada manusia sepanjang 
ia menjalankan kapasitas dan fungsi kekhalifahannya 
dengan benar. Manusia tetap memimpin jagat raya sesuai 
dengan tuntunan Sang Khaliq sebagaimana dituntunkan 
dalam Kitab Suci. Misalnya di dalam menjalankan kapasitas 
kekhalifahannya, manusia tidak melampaui batas sebagaimana 
dijelaskan dalam artikel terdahulu.

Manusia tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang 
digariskan Allah subhanahu wata'ala kepadanya, yang pada 
akhirnya akan merugikan sendiri kehidupan umat manusia, 
sebagaimana diisyaratkan dalam ayat : Telah tampak kerusakan 
di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, 
supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 
(QS. al-Rum/30: 41).

Konsep taskhir dalam Islam mempunyai prasyarat. Ketika 
manusia melupakan dirinya sebagai hamba dan khalifah yang 
harus memakmurkan bumi, tapi mereka melakukan eksplorasi 
alam yang melampaui ambang daya dukungnya, dan sesama 
mereka saling menghujat dan menyebabkan pertumpahan 
darah, sebagaimana dikhawatirkan dalam ayat tersebut di 
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atas. Agaknya prediksi malaikat di dalam QS. al-Baqarah di 
atas benar. Di mana-mana terjadi disrupsi lingkungan dan 
lingkungan hidup dan perang mengakibatkan pertumpahan 
darah antara sesama umat manusia.

Ketika manusia tidak lagi mengindahkan ketentuan Allah 
subhanahu wata'ala, misalnya para penguasa tidak lagi memihak 
pada keadilan dan kemaslahatan umat, mengabaikan akal 
sehat dan hati nurani, para pebisnis tidak lagi mengindahkan 
etika bisnis, para ulama dan ilmuwan sudah kehilangan 
pertimbangan objektifitasnya, para buruh dan karyawan sudah 
kehilangan rasa ketulusannya, maka ketika itu bencana demi 
bencana senantiasa mengintai dalam masyarakat. Boleh jadi 
munculnya virus baru, seperti Covid-19, merupakan bagian 
dari kegagalan manusia sebagai khalifah. Manusia sudah tidak 
lagi memikirkan pola keseimbangan dan keserasian ekosistem. 
Mereka lebih banyak didikte oleh ego dan kerakusan sehingga 
mereka menjadi khalifah tanpa dibimbing oleh hati nurani. 
Akibatnya, manusia sendiri harus menanggung berbagai 
resiko. Allahu a’lam. (Harian Republika, 27 Agustus 2021 
M/18 Muharram 1443 H) r

 َديَْك ِبِه,ِاَذا ََكَن ََلَ َصِديٌْق فَُشدَّ ِبيَ 
ِديِْق َصْعٌب, َوُمَفإَرقَُتُه َسهْلٌ  َإَذ الصَّ نَّ اِِتخ

ِ
 فَإ

 
 

font 28 
“Jika engkau memiliki sahabat maka peganglah kedua tangannya erat-erat, karena mencari sahabat 
(sejati) sangatlah sulit, adapun meninggalkan sahabat perkara yang mudah” 

 

“Jika engkau memiliki sahabat maka peganglah kedua 
tangannya erat-erat, karena mencari sahabat 

(sejati) sangatlah sulit, adapun meninggalkan sahabat 
perkara yang mudah” (Imam Syafi’i)
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Pendahulauan
Kajian ini membahas mengenai tokoh yang disebut dalam 

surat Yasin sebagai rajulun min aqshâ al-madînah. Tokoh 
sentral ini adalah memiliki keteladanan laur biasa sehingga 
keberadaannya dimunculkan dalam Al-Qur’an. Beberapa 
pelajaran penting berupaya untuk disimpulkan dari ayat-ayat 
yang dibahas.

Pembahasan
Rangkaian ayat yang memotret spirit kisah ini secara agak 

lengkap terdapat pada: 

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Kajian Kitab Tafsir Ibnu Katsir
Tema : Pemuda Yasin (Surat Yasin/36 : 20-27)

Oleh : Budi Utomo, S.Th.I MA 
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Ibnu Ishaq dalam riwayatnya yang bersumber dari Ibnu 
Abbas menyatakan bahwa sesungguhnya penduduk negeri 
tersebut hampir saja membunuh utusan-utuan mereka, tetapi 
telanjur datang seorang laki-laki dari pinggiran kota yang 
datang berlari dengan cepat untuk menolong rasul-rasul itu dari 
ancaman kaumnya. Pemuda itu bernama Habib, seorang tukang 
tenun ada yang mengatakan tukang celup kain dan menderita 
penyakit lepra. Bersedekah dengan separuh dari hasil kerjanya 
dan berpikiran lurus. Menurut Ast-Tsauri namanya Habib 
ibnu Murri/Mara sedang Syabib ibnu Bisyr berdasar riwayat 
Ibnu Abbas radhiallahu anhu menyatakan namanya Habib 
an-Najjar. Qatadah mengatakan, ia seorang ahli ibadah, yang 

Artinya : “Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki 
dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah 
utusan-utusan itu, ikutilah orang yang tiada minta balasan 
kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat 
petunjuk.” Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah 
menciptakan diriku dan yang hanya kepada-Nya kamu (semua) 
akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah tuhan-
tuhan selainnya jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki 
kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak 
memberi manfaat sedikit pun bagiku dan mereka tidak (pula) 
dapat menyelamatkanku? Sesungguhnya aku kalau begitu pasti 
berada dalam kesesalan yang nyata. Sesungguhnya aku telah 
beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan 
keimanan)ku. Dikatakan (kepadanya), "Masuklah ke surga". 
Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui 
apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku 
dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan”.
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menghabiskan usianya untuk beribadah di salah satu gua yang 
ada di pinggiran negeri tersebut.

Pemuda itu menganjurkan kaumnya agar mengikuti para 
rasul tersebut yang datang kepada mereka memberi peringatan 
dan mengikuti orang-orang yang tidak meminta imbalan 
dari penyampaian risalah. Mereka mendapat petunjuk dari 
Allah subhanahu wata'ala, karenanya mereka menyeru untuk 
menyembah Allah yang tiada sekutu bagi-Nya. Pemuda 
itu karena pikirannya yang lurus sampai pada perenungan 
mendalam: Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah 
menciptakan diriku. Yang kelak di hari kemudian kepada-Nya 
aku dikembalikan dan Membalas semua amal perbuatan.baik 
dan buruk. 

Perenungan itu mengantarkan pada kesadaran untuk 
menyembah Allah dalam kalimat tanya  yang mengandung 
celaan atau kecaman (istifham inkariy) : Mengapa aku akan 
menyembah tuhan-tuhan selain-Nya yang tidak memiliki 
sesuatu apa pun. Seandainya Allah Menghendaki keburukan 
terhadap seseorang, maka hanya Allah Sendiri Yang bisa 
Menghilangkannya. Berhala tidak dapat menolak dan tidak 
dapat dapat menyelamatkan hamba dari penderitaan. Kesadaran 
itu ada dalam pemahaman, “Jika aku menjadikan berhala-
berhala itu sebagai sesembahanku selain dari Allah, berarti aku 
benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata.”

Konsekwensi dari kesadaran itu diemplementasikan dengan 
pernyataan keimanan secara terbuka. Ibnu Abbas radhiallahu 
anhu berpendapat bahwa lelaki itu berkata kepada kaumnya: 
Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu  Yang 
kalian ingkari itu. maka dengarkanlah (pengakuan keimanan)
ku. Dengarkanlah oleh kalian pengakuan keimananku ini. 
Namun ada juga kecenderungan bahwa perkataan ini ditujukan 
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kepada para utusan, yakni firman-Nya:  Sesungguhnya aku 
telah beriman kepada Tuhan kalian, Yang telah mengutus 
kalian. maka dengarkanlah (pengakuan keimanan)ku  nanti 
di hadapan Allah subhanahu wata'ala. Tatkala lelaki itu 
mengucapkan pengakuannya, maka kaumnya menyerangnya 
beramai-ramai, lalu membunuhnya, dan tidak ada seorang pun 
yang dapat membela lelaki itu dari serangan mereka. Lelaki itu 
tiada hentinya mengucapkan doa : "Ya Allah, berilah kaumku 
petunjuk, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui" hingga 
akhirnya lelaki itu terjatuh dan meninggal dunia.

Maka laki-laki itu masuk ke dalam surga dan diberi rezeki 
di dalamnya, dan Allah telah melenyapkan darinya penderitaan 
dunia, kesedihan, dan kelelahannya. Mujahid mengatakan 
bahwa dikatakan kepada Habib, "Masuklah ke surga". Dikatakan 
demikian karena dia gugur dalam membela agama Allah, maka 
sudah merupakan keharusan baginya masuk surga. Setelah 
ia melihat pahala yang diterimanya, Ia berkata, "Alangkah 
baiknya sekiranya kaumku mengetahui". Sehubungan kebaikan 
perkataannya itu Qatadah mengatakan bahwa tidaklah engkau 
menjumpai orang yang benar-benar mukmin, melainkan dia 
adalah seorang yang mengharapkan kebaikan bagimu, dan 
tidaklah engkau jumpai dia sebagai seorang penipu.

Penutup
Pada kisah ini Allah menggambarkan betapa keimanan 

adalah sesuatu yang sangat mahal. Allah membalas keimanan 
seorang hamba dengan ampunan dan kemuliyaan di Surga. 
Seseorang yang baik yaitu yang tergolong sebagai mukramin 
akan selalu mendoakan kebaikan bagi siapapun, bahkan orang 
yang mencelakakannya. Wallahu a'lam. r
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Nama Agama SemulaNo.

1  Karen Cynthia                  Kristen  

2  Anastasia Nemat Hulu    Katholik 

3  Angella Tan Katholik

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

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 23 - 30 September  2021 :

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

Bank Mega Syari’ah (BMS) No. rekening 1000212008 
(an. UPZ Masjid Istiqlal)

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

2 Okt

3 Okt

4 Okt

5 Okt

6 Okt

7 Okt

Narasumber

H. Martomo 
Malaing, SQ, MA  

Drs.H. Hasanuddin 
Sinaga, MA

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA  

Drs. H. Sholeh 
Asri, MA

H. Nur Khayyin 
Muhdlor, Lc, ME

Dr. H. Syamsul 
Ma'arif, MA 

Bahasan/ Materi

At-Tibiyan Fi Adabi 
Hamlatil Qur'an

Tafsir Al-Maraghi

Bidayatul Hidayah

Tafsir Jalaalain

Al-Muamalatul 
Maliyyah Al-
Mu'asyirah

Rowaiul Bayan 
Fi Tafsiri Ayati 
Ahkamil Qur'an

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 24 September 2021, adalah untuk :
1. Almarhumah Nyai Hj. Sofiyah Habib Hasan, usia 73 tahun. 

Wafat, di Indramayu
2. Almarhum Uar bin Sanuki, usia 91 tahun. Wafat, 23 

September 2021 di Garumukti, Garut
3. Almarhum Rusmiyadi bin Abdullah, usia 57 tahun. Wafat, 

17 September 2021
4. Almarhumah Ibu Ade Hamsyah binti Hamdani, usia 68 

tahun. Wafat, 16 September 2021 di Jak-Sel
5. Almarhum Reni binti Apih, usia 26 tahun. Wafat, 21 

September 2021 di Sukabumi
6. Almarhumah Ibu Rustini binti Maryono, usia 64 tahun. 

Wafat, 08 Agustus 2021 di Jakarta
7. Almarhumah Hj. Zuraida, A.W binti Abdul Wahab, usia 78 

tahun. Wafat, 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

Belajarlah! Karena tak seorang pun yang terlahir sebagai 
Ulama, dan tidaklah sama orang yang berilmu 

dengan orang yang bodoh (Imam Syafi’i)

 عّل مكن هو جاهلأ خو تعّلم فليس املرء يودل عاملا | وليس 

 
 

font 28 
Belajarlah! Karena tak seorang pun yang terlahir sebagai Ulama… Dan tidaklah sama orang yang 
berilmu dengan orang yang bodoh… 

” 

 



Mimbar Jumat No.1129/XXIII/2124

Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal
 
       08 04 : 19 11 : 44 14 : 44 17 : 49 18 : 58

     09 04 : 19 11 : 43 14 : 44 17 : 49 18 : 58

     10 04 : 18 11 : 43 14 : 44 17 : 49 18 : 58

     11 04 : 18 11 : 43 14 : 45 17 : 49 18 : 58

     12 04 : 17 11 : 43 14 : 45 17 : 49 18 : 58

     13 04 : 17 11 : 42 14 : 46 17 : 49 18 : 58

     14 04 : 16 11 : 42 14 : 46 17 : 49 18 : 58
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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 
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Kunjungan Duta Besar Jepang ke Masjid Istiqlal, Rabu 22 September 2021 

Bedah buku GENERASI TERAKHIR - Aktualisasi Ajaran Islam dan 
Peranan Umat Islam dalam Memberikan Solusi terhadap 

Dampak Perubahan Iklim Global, Kamis 23 September 2021



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


