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PENGANTAR REDAKSI

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabarnya pembaca Mimbar Jum’at yang budiman, kami 

mendoakan  semoga dalam kelapangan rezeki dan kesehatan jasmani 
rohani. Amiin.

Edisi Mimbar Jumat, akan menampilkan tema khutbah tentang 
Memperkuat Ukhuwah untuk Memelihara Keutuhan NKRI 
oleh khatib Prof. Dr. M. Abdurrahman, MA. Di awal khutbahnya 
sang khatib menjelaskan tentang konteks ukhuwah dengan makna 
katanya yaitu persaudaraan, dalam inti khutbah beliau menyusun 
beberapa dalil tentang tesk ukhuwah dalam Al-Qur’an serta beliau 
mengkaitkan makna ukhuwah dengan tasamuh (toleransi), khatib 
menceritakan bagaimana peradaban Islam yang dibangun oleh 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah semangat persaudaraan 
dan diakhir khutbah khatib mengingatkan bahwa toleransi di NKRI 
dibangun dengan semangat persaudaraan merupakan ajaran Islam 
yang kaffah.

Dalam kolom hikmah, Pak Nasar (Imam Besar Masjid Istiqlal) 
mengangkat sebuah tema tentang covid-19: azab atau musibah, 
beliau katakan “bagi umat Islam, khususnya kita dari kalangan 
ahlussunnah wal jama’ah, menyakini virus corona (covid -19) bukan 
azab, melainkan musibah dengan dasar dalil aqli dan naqli”. Dengan 
menjadikan musibah pandemic covid-19 dijadikan sebagai proses 
pembelajaran (lesson learning).

Masjid Istiqlal sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat 
dalam melaksanakan kegiatan ibadah sebagai ikhtiar menghidari 
dari bahaya covid-19, dengan dibukanya kembali Masjid Istiqlal 
untuk kegiatan ibadah dan aktifitas kegiatan kembali dilaksanakan 
seperti pengajian Dialog Zhuhur, Hawasyi (Pengajian ba’da Ashar), 
kajian tiap ba’da Jumat, pelayanan mualaf, konsultasi agama serta 
info kegiatan lainnya yang ada dalam Mimbar Jum’at ini sebagai 
rujukan kepada jama’ah ketika ke Masjid Istiqlal

Semoga Allah subhanahu wata'ala memudahkan segala urusan  
kita terutama untuk beribadah dengan khusyu dan tawadhu kepada-
Nya. Amiin Ya Allah (ARO).  r
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KHUTBAH JUM’AT

Memperkuat Ukhuwah Untuk 
Memelihara Keutuhan NKRI

Oleh : Prof. Dr. KH. Maman Abdurrahman, MA

(Intisari Khutbah Jum’at, 3 Shafar 1443 H / 10 September 2021 M)

Khutbah Pertama 

فَنَا عَََل اْْلَُمِم ِِبلُْقْرآ ِن الَْمِجْيِد َوَدعَاََن ِبَتْوِفْيِقِه  ي ََشَ ِ الَْحْمُد هلل اَّلذ
نَا بَْْيَ الَْوْعِد َوالَْوِعْيِد  َم ِبِه نُُفْوس َ ْيِد َوقَوذ ش ِ عَََل الِْحََكِ ِاََل اْْلَْمِر الرذ

رِيِْف  الَْعِنْيِد ََل يَأِْتْيِه الَْباِطُل ِمْن َوَحِفَظُه ِمْن تَْغِيْْيِ الُْجهُْوِل َوََتْ
 َ َلا
ِ
ْيٍد. َآْشَهُد َآْن ْل ِاهَل ا بَْْيِ يََديِْه َوََل ِمْن َخلِْفِه تَْْنِيٌْل ِمْن َحِكْْيٍ ََحِ

ََل َجنذاِت النذِعْْيِ َوتَُكْوُن 
ِ
هللُا َوْحَدُه ََلََشِيَْك هَلُ َشَهاَدًة تُْوِصلُنَا ا

ًدا َعْبُدُه َسبَبًا ِللنذَظِر لِ  ذنَا ُمَحمذ َدََن َونَِبي ياِ . وَآْشَهُد َآْن س َ ِه اْلَكِرْْيِ َوْْجِ
ِحْْيُ َوَرُسْوهُلُ النذِِبُ  ُؤْوُف الرذ ِد ََن  الرذ ياِ ْ عَََل س َ َاللهُمذ َصلاِ َوَسّلاِ

ْْيِ  اِبِه ُآْوَِل الَْفْضِل الَْجس ِ ٍد َوعَََل اهِلِ َوَاْْصَ   .ُمَحمذ
ا بَْعدُ  َلذ فَ  َآمذ

ِ
َ َحقذ تَُقاِتِه َوََل تَُمْوتُنذ ا ذُقوا اّللاه ت

ِ
ْوَن، ا َا الَْحاِِضُ يَا َآُّيه

َ َما .  َوَآنُُْتْ ُمْسِلُمْونَ  ِلًحۘا قَاَل يهَقْوِم اْعُبُدوا اّللاه َوِاَله ثَُمْوَد َاَخاُُهْ صه
اِ  ب ْن رذ نٌَة ِما اِ ۗٗ قَْد َجۤاَءْتَُكْ بَي ه  ٍ غَْْيُ ْن ِاهله يًَة لََُكْ ِما ِ لََُكْ اه ِذٖه ََنقَُة اّللاه ۗٗ هه َُكْ

ٍء فََيأُْخَذُُكْ عََذاٌب  ْوَها ِبُسْوۤ ِ َوََل تََمسه فََذُرْوَها تَأُُْكْ ِفْ  َاْرِض اّللاه
َ لََعلذَُكْ . َاِلْْيٌ  ذُقوا اّللاه ذَما الُْمْؤِمنُْوَن ِاْخَوٌة فََاْصِلُحْوا بَْْيَ َاَخَوْيَُكْ َوات ِان

ْن تُْرََحُوْ  َ َما لََُكْ ِما َن. َوِاَله عَاٍد َاَخاُُهْ ُهْوًدا ۗٗقَاَل يهَقْوِم اْعُبُدوا اّللاه
ْونَ  ه  ِۗٗاْن َانُُْتْ ِاَلذ ُمْفََتُ ٍ غَْْيُ   .ِاهله
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Ungkapan ukhuwwah yang sudah menjadi bahasa Indonesia 
ukhuwah (satu huruf w) tidak asing lagi bagi siapapun yang 

sehari-hari berbahasa Indonesia di negeri ini, khususnya Umat 
Islam, sehingga memunculkan ungkapan ukhuwah Islamiyah, 
ukhuwah Imaniyah, yaitu ukhuwah yang didasarkan atas ajaran 
Islam bagi kaum Muslimin.   Ungkapan ini bukan hanya memiliki 
sejarah panjang dalam membangun umat dan sekaligus bangsa 
dan negara, tetapi juga mengandung spirit teologis, spiritualis, 
dan idiologis, apa lagi sosiologis yang amat besar dan mendasar, 
sehingga penjadi tata nilai kehidupan keberagamaan, keragaman,  
dan kemasyarakatan setelah Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam 
hijrah  ke Madinah. Secara sosiologis, ukhuwah adalah fitrah 
kehidupan, khususnya manusia, sehingga merasa tenang dan 
tenteram hidup berteman dengan orang lain, sehingga disebutkan 
ungkapan “Saudara” jika dipanggilnya atau memanggilnya, 
bahkan kehidupan binatang pun selalu bersaudara dengan 
sesamanya. Dikatakan persaudaraan atau saudara mungkin ada 
kaitan dengan nasab atau keturunan, sifat-sifat atau karakter 
yang sama, bahkan kesamaan ajaran lebih-lebih dalam akidah. 
Konteks Akhun, ikhwatun, ukhuwwah adalah ada kaitan dengan 
persaudaraan.  

Dalam Islam, ukhuwah ditata dan dibangun, bahkan lewat 
ibadah-ibadah, seperti dalam shalat berjamaah, shalat Idul Fitri, 
Idul Adha lebih-lebih pada ibadah haji dan umrah, bahkan 

فَنَا عَََل اْْلَُمِم ِِبلُْقْرآ ِن الَْمِجْيِد َوَدعَاََن ِبَتْوِفْيِقِه  ي ََشَ ِ الَْحْمُد هلل اَّلذ
نَا بَْْيَ الَْوْعِد َوالَْوِعْيِد  َم ِبِه نُُفْوس َ ْيِد َوقَوذ ش ِ عَََل الِْحََكِ ِاََل اْْلَْمِر الرذ

رِيِْف  الَْعِنْيِد ََل يَأِْتْيِه الَْباِطُل ِمْن َوَحِفَظُه ِمْن تَْغِيْْيِ الُْجهُْوِل َوََتْ
 َ َلا
ِ
ْيٍد. َآْشَهُد َآْن ْل ِاهَل ا بَْْيِ يََديِْه َوََل ِمْن َخلِْفِه تَْْنِيٌْل ِمْن َحِكْْيٍ ََحِ

ََل َجنذاِت النذِعْْيِ َوتَُكْوُن 
ِ
هللُا َوْحَدُه ََلََشِيَْك هَلُ َشَهاَدًة تُْوِصلُنَا ا

ًدا َعْبُدُه َسبَبًا ِللنذَظِر لِ  ذنَا ُمَحمذ َدََن َونَِبي ياِ . وَآْشَهُد َآْن س َ ِه اْلَكِرْْيِ َوْْجِ
ِد ََن  ياِ ْ عَََل س َ ِحْْيُ َاللهُمذ َصلاِ َوَسّلاِ ُؤُف الرذ َوَرُسْوهُلُ النذِِبُ الرذ

ْْيِ  اِبِه ُآْوَِل الَْفْضِل الَْجس ِ ٍد َوعَََل اهِلِ َوَاْْصَ   .ُمَحمذ
ا بَْعدُ  َلذ فَ  َآمذ

ِ
َ َحقذ تَُقاِتِه َوََل تَُمْوتُنذ ا ذُقوا اّللاه ت

ِ
ْوَن، ا َا الَْحاِِضُ يَا َآُّيه

َ َما .  َوَآنُُْتْ ُمْسِلُمْونَ  ِلًحۘا قَاَل يهَقْوِم اْعُبُدوا اّللاه َوِاَله ثَُمْوَد َاَخاُُهْ صه
اِ  ب ْن رذ نٌَة ِما اِ ۗٗ قَْد َجۤاَءْتَُكْ بَي ه  ٍ غَْْيُ ْن ِاهله يًَة لََُكْ ِما ِ لََُكْ اه ِذٖه ََنقَُة اّللاه ۗٗ هه َُكْ

ٍء فََيأُْخَذُُكْ عََذاٌب  ْوَها ِبُسْوۤ ِ َوََل تََمسه فََذُرْوَها تَأُُْكْ ِفْ  َاْرِض اّللاه
َ لََعلذَُكْ . َاِلْْيٌ  ذُقوا اّللاه ذَما الُْمْؤِمنُْوَن ِاْخَوٌة فََاْصِلُحْوا بَْْيَ َاَخَوْيَُكْ َوات ِان

ْن نَ تُْرََحُوْ  َ َما لََُكْ ِما . َوِاَله عَاٍد َاَخاُُهْ ُهْوًدا ۗٗقَاَل يهَقْوِم اْعُبُدوا اّللاه
ْونَ  ه  ِۗٗاْن َانُُْتْ ِاَلذ ُمْفََتُ ٍ غَْْيُ   .ِاهله



Mimbar Jumat No.1126/XXIII/214

silaturahim dalam pertemuan tertentu dengan ucapan salam dan 
ucapan salam pula dalam liqa (pertemuan).   Saat ini pertemuan 
Dunia pun sering dilakukan di berbagai belahan dunia dengan 
berbagai tujuan, seperti hukum, HAM dan ekonomi, politik, 
kebudayaan, peradaban, dan kesamaan agama di dunia Islam.  
Namun demikian, di Indonesia khususnya membangun 
persaudaraan dengan penduduk yang amat banyak sekitar 
260.000.000 dengan berbagai agama dan Muslimin, sekitar 
200.000 dengan berbagai macam ormas yang amat banyak 
itu diperlukan membangun persaudaraan, dan selanjutnya 
bertoleransi satu sama lainnya, sehingga persaudaraan terpelihara 
dengan baik.   

Dalam Al-Qur’an banyak diungkapkan kosakata akhun, 
ukhuwah, ikhwan, akhawat, dan ikhwah dalam bentuk mufrad 
(tunggal) maupun jamaknya (singular), sehingga paling tidak ada 
sekitar 96 kosa kata dengan berbagai macam bentuknya (shighah).  
Dari jumlah tersebut ada yang berkaitan dengan dengan ukhuwah 
qabailiyah dan syu’ubiyah, dan wathaniyah, seperti para Rasul 
terdahulu yang diutus oleh Allah kepada masyarakat sebangsa 
dan setanah-airnya. Ungkapan, seperti :  

“Wa ila ‘adin akhahum huda”  (QS.Hud/11: 50); Wa ila tsamuda 
akhahum shaliha (Al-A’raf/ 7:73), (QS.Hud/11: 61); Wa ila 
madyana akhahum syu’aiba (QS.Al-A’raf/7: 85), (QS. Hud/11: 84) 

dan ungkapan yang tercantum pada ayat-ayat lainnya sungguh 
banyak dalam Al-Qur’an. Dalam upaya memperkokoh kekuatan 
untuk tujuan tertentu, diperlukan bentuk-bentuk persaudaraan 
atau ukhuwah tersebut. Bila ditelaah secara positif, seperti adanya, 
“ikhwanul muslimin” atau ikhwanukum fiddin dalam Surat Al-
Ahzab/7:11, “ikhawatul Iman” dalam QS. Al-Hujurat/49:10   
sampai pada urusan yang negatif, seperti ungkapan ikhwanus 
syayathin dalam QS. al-Isra/17:27, ikhwah basyariyah atau 
ikhwah insaniyah pada Surat al-Hujurat/49:12 yang dalam 
konteks dunia modern sekarang ini memunculkan ukhuwah 
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wathaniyah, iqlimiyah, kedaerahan, diniyah, dan keagamaan, 
seperti perhimpunan negara-negara Timur Tengah, Eropa, 
Amerika,  dan yang bersifat seperti kebangsaan, seperti Arabiyah 
dan ASEAN, syu’ubiyah, seperti Asia, Arabiyah, dan Dauliyah 
(PBB), negara-negara Islam, dan lain-lain.    

Ungkapan Ikhwan (jamak-plural) dalam kesamaan dan 
karakter yang bersifat umum, sementara bentuk jamak ikhwah 
kesamaan bersifat khusus, seperti saudara senasab. Orang 
beriman disebut ikhwah karena memiliki nilai kekuatan, seperti 
persaudaraan “senasab” karena keimanannya. Ungkapan yang 
amat eksplisit yang berkaitan dengan persaudaraan yang senilai 
dengan nasab ini ialah dalam surat al-Hujurat/49 ayat 10 sebagai 
berikut :

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. 
Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua 
saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu 
mendapat rahmat”. 

Ayat yang pendek dan padat makna ini, berkaitan dengan nilai 
yang harus menjadi dasar setiap langkah termasuk di dalamnya 
bila terjadi perbedaan pendapat, konflik, bahkan peperangan 
sekalipun, tetapi pada akhirnya harus membangun kembali 
persaudaraan awal, yaitu orang beriman adalah ikhwah. Konflik 
dapat terjadi tanpa memandang, agama, etnis, bangsa, bahkan 
dalam satu keluarga, baik keluarga dalam arti sempit, seperti 
rumah tangga, seketurunan maupun yang lebih luas seperti 
institusi negara, umat Islam, ormas Isam, dan lain sebagainya. 
Konflik pun dapat terjadi mulai dari persoalan ringan sampai 
berebut keyakinan, kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan, seperti 
masalah politik dan ekonomi.  

Dalam konteks kekinian sedang dikemukakan juga yang 
disebut TOLERANSI, yang intinya adalah yang intinya 
menghargai pada pendapat atau keyakinan orang lain. Dalam 
Islam sikap menghargai yang dalam bahasa Arab disebut 
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TASAMUH, merupakan keniscayaan dalam kehidupan, lebih-
lebih bagi bangsa Indonesia yang memilki berbaga etnis dan 
barjasa yang amat banyak yang mengisi NKRI di berbagai pulau 
dan kota-kota di Indonesia dari Sabang di Aceh sampai Merauke 
di Papua.

Memang Indonesia yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945 
itu, dengan ungkapan “Satu Nusa Satu Bangsa” berbagai etnis 
tersebut sudah disatukan dengan suatu ungkapan satu BANGSA. 
Dengan demikian dalam ungkapan Islam disebut UKHUWAH, 
maka sungguh akan amat mengikat kepada bangsa ini sehingga 
dalam kehidupannya berukhuwah. Islam melarang caci maki 
terhadap perbedaan agama, bahkan dengan orang berbeda agama 
sekalipun, seperti tercantum dalam QS. Al-Anfal/8: 61.

Kasus penghinaan agama, keyakinan, ormas-ormas 
keagamaan sebagaimana banyak juga terjadi beberapa waktu 
yang lalu.  Islam sebagai agama yang haq, maka penganutnyapun 
dilarang untuk memaksakannya pada orang lain seperti disebut 
pada surat al-Baqarah/2: 256. Di sini tampak Islam amat toleran 
pada keyakinan apapun. Dalam akhir surat Al-Kafirun/109:5 
dengan diungkapkan, “Lakum dinukum waliya diin”.              

Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membangun 
negara Madinah, suasana yang dibangun di Madinah adalah 
suasana persaudaraan, “Mu’akhat”. Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam mempersaudarakan,  “Ali bin Abi Thalib, Hamzah paman 
beliau dengan Zaid bin Haritsah, Abu Bakar dipersaudarakan 
dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Al-Khatthab dengan 
Itban bin Malik, Usman dipersaudarakan dengan  Aus bin 
Tasbit, Abdurrahman bin Auf dengan Saad bin ar-Rabi, Salman 
dengan Abu Darda”, demikian dalam tarikh disebutkan  (Ibn 
Hisyam). Atas dasar itu pula konsep Mua’kahat dicanangkan 
para pendahulu kita dalam membangun kebersamaan di NKRI 
ini dengan membangun jamaah dan jamiyah. Para p emimpin 
bangsa waktu mengumandangkan ungkapan, “Saudara-saudara 
sebangsa dan setanah air”, dan sampai sekarang pun ungkapan 
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ْكري اَبرَ  ي لآّيتي والا ُُكْ ابي ّيا
ِ
ْ َوا ْْيي، َونََفَعِني آني الَعظي ْ َولمْك ِفي الُقْرآ َك هللُا ِلي

. ْْيي َ  احلَكي َ حَ بْ س ُ  هللاَ  لُ أ  ْس ن َ وَ  هُ ان ُ  نْ  آ  اَل عَ ت اي عَ ي َ ا مَ نَ مَ ل َ  نْ آ  ا وَ نَ عُ فَ نْ اي  مَ ا بي نَ عَ فَ نْ ي
َ عَ يَْ  نْ آ  وَ  انَ مَ ل  عَ  ََ ِلي وْ قَ  لُ وْ قُ آ   .نَ يْ دي تَ هْمُ الْ  نَ مي  ناَ ل  ْْيَ ظي عَ الْ  هللاَ  رُ في غْ تَ س ْ آ  ا وَ ذَ  

َ  وَ ِلي    هُ وْ رُ في غْ تَ اس ْ فَ  مُكْ ل
ِ
 ْْيُ رحي ال   رُ وْ فُ غََالْ  وَ َُ  هُ ن َا

ini masih dipelihara.  “Dengan ukhuwah kita berjuang bukan 
“berjewang”(berebut); kita berjihad dan bukan berebut pengaruh 
dan kekuasaan”.

Toleransi dalam membangun NKRI dalam membangun 
negara dan bangsa di NKRI bukan membangun pribadi atau 
kelompok tertentu. Itulah Al-Qur’an dan Sunnah Rasul dan 
itu pula Sunnah para Sahabat, sehingga sukses yang berangkat 
dari ukhuwah. Membangun umat yang militan dalam akidah 
dan syariah dengan berbagai bentuknya berupa Ibadah dan 

أ و   اته و  م  السَ  اث  ي   مه  ي ل   اَّله  لله  د  م  ح  ال   ُ  ه ل  ع   و  ه  و   ضه ر  ال    
ي غ  ال   د  ي  عه م  ال   ئ  ده ب  م  ال   ر  ي  ده ق   ء  ش     و   ت  ي  مه ي  و   يه ي ي   اَّله  د  ي  مه ح  ال   نه

 
 هه ي  ل  ا

ه شه ب  ال   هه ي ه به ن   د  مَ ح   م  ل  ع    لل  َل ص  و   ي   صه م  ال    ثه عه ت  ب  م  ال   ره ي  ذه النَ  ي 
ه نه م  ال   ابه ت  كه ل  به  ه م  ج  ال   م  و  ي   ر  ذه ن  ي  له  ي   ةه نَ ج   ال  فه  ق  ي  ره ف   هه ي  فه  ب  ي   ر  ل   ع
ه عه  السَ فه  ق  ي  ره ف  و    و    ي 

 
اْو  ح  له ص  أأ ا ف  و  ل  ت  ت  اق   ي   نه مه ؤ  م  ال   ن  مه  انه ت  ف  ائه ط   ن  ا

 ا ف  م  ن   ي  ب  
 
  ت  غ  ب   ن  ا

 
َ و  ل  اته ق  ى ف  ر  خ   ال   ل  ا ع  اه   دْ ح  ا  َّت ي ح  غه ب   ت  ته ا ال

   ء  ي  فه ت  
 ف   لله  ره م  أأ  ل  ا

 
اْو  ط  سه ق  أأ و   له د  ع  ل  ا به م  ن   ي  ا ب  و  ح  له ص  أأ ف   ت  اء  ف   ن  ا

 
 
ه  لل   نَ ا  . ي   طه سه ق  م  ال   بي ي 

Khutbah Kedua 
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muamalah, bahkan siyasah,  tidak boleh mengurangi toleransi 
di antara bangsa, apalagi Islam itu sendiri adalah agama yang 
memelihara ukhuwah. Bila membaca tuntunan Al-Quran 
dan Sunnah, maka ukhuwah menjadi banyak antara lain 
sebagai berikut : “Ukhuwah Imaniyah dikokohkan kembali, 
Ukhuwah Diniyah, Ukhuwah Qabiliyah, Ukhuwah Wathaniyah, 
Ukhuwah Iqlimiyah-ASEAN, Ukhuwah Dauliyah-PBB, sehingga 
kebersamaan dalam membangun bangsa dan dunia berjalan 
dengan baik. Peradaban Dunia dengan mempertahankan dan 
memelihara ukhuwah dalam konteks apapun, sehingga konflik 
dan peperangan tidak akan terjadi, seperti kasus terakhir 
masalah Afghanistan, mestinya tak ada lagi pertentangan apalagi 
peperangan dan membangun ukhuwah lewat musyawarah yang 
diajarkan Al-Quran dan Sunnah. 

Toleransi di NKRI merupakan keniscayaan dengan catatan 
tidak keluar juga dari ketentuan peraturan yang ada di Indonesia, 
UUD-45, Pancasila, perundang-undangan yang ada. Untuk 
itulah, maka  Pembangunan Ukhuwah dalam upaya memelihara 
Toleransi di NKRI, merupakan ajaran Islam yang kaffah. Namun 
demikian, Amar perjalanan dakwah dan Ma’ruf Nahyi Munkar 
harus tetap dilaksanakan dan tidak terputus di tengah jalan.

Mudah-mudahan Allah subhanahu wata'ala selalu meng-
ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita semuanya dan juga 
orang tua kita semua. Mudah-mudahan kita, kaum Muslimin 
Indonesia, dan umat manusia di dunia dijauhkan dari WABAH-
CORONA, dan virus lainnya yang sedang mewabah kali ini. Di 
sisi lain kita saling menghargai dalam kehidupan ini, dijauhkan 
dari pertentangan, pertengkaran dan memelihara TOLERANSI 
di kalangan bangsa ini. r

ْ ِبأَْمٍر بََدَأ  ِفيِه ِبنَْفِسِه َوثََّنَّ بِ  َمََلئَِكِة قمْدِسِه. فَقاَل َأنَّ هللَا َأَمَرُكم
نَّ هللَا َوَمََلئَِكتَهم يمَصلُّوَن عَََل  ِ

تََعاََل َولَْم يََزْل قَائًَِل عَِلميًا: إ
َّهممَّ  ْوإ تَْسِلْيًما. َإلل ِّمم ُّْوإ عَلَْيِه َوَسِل ْيَن أ َمنمْوإ َصل ِ َا إَّلَّ ِّ يَأ  َأُّيُّ إلنَِّبِ

حمَّدٍ  ِيِِّدََن مم ْ عَََل س َ ٍد  مََكَ  َصِلِّ َوَسِِلِّ َحمَّ ِيِِّدََن مم َوعَََل أ ِل س َ
ْبَرإِهَْي ِِف 

ِ
ِيِِّدََن إ ْبَرإِهْْيَ َوعَََل أ ِل س َ ِ

ِيِِّدََن إ َصلَّْيَت عَََل س َ
إِشِدْيَن  لََفاِء إلرَّ َّهممَّ َوإْرَض َعِن إلْخم ْيٌد َمِجْيٌد. إلل ََّك ََحِ ن

ِ
إلَْعالَِمْْيَ إ

ْيَن قََضْوإ ِِبلَْحِقِّ َوََكنموْ  ِ ثَْماَن إَّلَّ َر َوعم َ إ ِبِه يَْعِدلموَن َأِِب بَْكٍر َوُعم
ِعْْيَ َوَعِن إلتَّاِبِعْْيَ َوََتِبِعي  اِب نَِبِيَِّك َأْْجَ ِّ َوَعْن ساِئِر َأْْصَ َوعَِلٍ
َّهممَّ إْغِفْر  ْيِن. إلل ََل يَْوِم إِلِّ

ِ
ْحَساٍن إ

ِ
إلتَّاِبِعَْي َوَمْن تَِبَعهمْم ِِب

مْسلِ  ْسِلِمْْيَ َوإمل مْؤِمنَاِت إْْلَْحيَاِء ِمْْنمْم ِللمم مْؤِمِنْْيَ َوإمل َماِت َوإمل
ِتَك ََي َوإِهَب إلَْعِطيَّاِت. إللَّهمَّ إْدفَْع َعنَّا إلَْبََلَء  َوإْْلَْمَوإِت ِبَرَْحَ
ْوَء إلِْفََتِ َما َظهََر ِمْْنَا َوَما  ََلِزَل َوإمِلَحَن َوسم ََن َوإلزَّ َوإلَوَِبَء َوإلِزِّ

ًة ََي  بََطَن َعنْ  ْسِلِمْْيَ عَامَّ ًة َوَعْن َسائِِر ِبََلِد إلْمم ََن َهَذإ َخاصَّ بَََلِ
. ۡذ َهَديۡتَنَا َوَهۡب لَنَا ِمن  َربَّ إلَْعالَِمْْيَ ِ

َّنَا ََل تمزِۡغ قملموبَنَا بَۡعَد إ َرب
لنَّاِس ِليَ 

ََّك َجاِمعم أ  ن ِ
َّنَا  إ ابم َرب لَۡوهَّ

ََّك َأنَت أ  ن
ِ
ًةًۚ إ نَك َرَۡحَ م َلَّ  ۡومٍ لَّ

ِلفم أ لِۡميَعاَد  ۡ َ ََل ُيم َّللَّ
نَّ أ  ِ
نًَة َريَۡب ِفيِهًۚ إ نَْيا َحس َ َّنَا أ ِتنَا ِِف إلُّ َرب
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ْ ِبأَْمٍر بََدَأ  ِفيِه ِبنَْفِسِه َوثََّنَّ بِ  َمََلئَِكِة قمْدِسِه. فَقاَل َأنَّ هللَا َأَمَرُكم
نَّ هللَا َوَمََلئَِكتَهم يمَصلُّوَن عَََل  ِ

تََعاََل َولَْم يََزْل قَائًَِل عَِلميًا: إ
َّهممَّ  ْوإ تَْسِلْيًما. َإلل ِّمم ُّْوإ عَلَْيِه َوَسِل ْيَن أ َمنمْوإ َصل ِ َا إَّلَّ ِّ يَأ  َأُّيُّ إلنَِّبِ

حمَّدٍ  ِيِِّدََن مم ْ عَََل س َ ٍد  مََكَ  َصِلِّ َوَسِِلِّ َحمَّ ِيِِّدََن مم َوعَََل أ ِل س َ
ْبَرإِهَْي ِِف 

ِ
ِيِِّدََن إ ْبَرإِهْْيَ َوعَََل أ ِل س َ ِ

ِيِِّدََن إ َصلَّْيَت عَََل س َ
إِشِدْيَن  لََفاِء إلرَّ َّهممَّ َوإْرَض َعِن إلْخم ْيٌد َمِجْيٌد. إلل ََّك ََحِ ن

ِ
إلَْعالَِمْْيَ إ

ْيَن قََضْوإ ِِبلَْحِقِّ َوََكنموْ  ِ ثَْماَن إَّلَّ َر َوعم َ إ ِبِه يَْعِدلموَن َأِِب بَْكٍر َوُعم
ِعْْيَ َوَعِن إلتَّاِبِعْْيَ َوََتِبِعي  اِب نَِبِيَِّك َأْْجَ ِّ َوَعْن ساِئِر َأْْصَ َوعَِلٍ
َّهممَّ إْغِفْر  ْيِن. إلل ََل يَْوِم إِلِّ

ِ
ْحَساٍن إ

ِ
إلتَّاِبِعَْي َوَمْن تَِبَعهمْم ِِب

مْسلِ  ْسِلِمْْيَ َوإمل مْؤِمنَاِت إْْلَْحيَاِء ِمْْنمْم ِللمم مْؤِمِنْْيَ َوإمل َماِت َوإمل
ِتَك ََي َوإِهَب إلَْعِطيَّاِت. إللَّهمَّ إْدفَْع َعنَّا إلَْبََلَء  َوإْْلَْمَوإِت ِبَرَْحَ
ْوَء إلِْفََتِ َما َظهََر ِمْْنَا َوَما  ََلِزَل َوإمِلَحَن َوسم ََن َوإلزَّ َوإلَوَِبَء َوإلِزِّ

ًة ََي  بََطَن َعنْ  ْسِلِمْْيَ عَامَّ ًة َوَعْن َسائِِر ِبََلِد إلْمم ََن َهَذإ َخاصَّ بَََلِ
. ۡذ َهَديۡتَنَا َوَهۡب لَنَا ِمن  َربَّ إلَْعالَِمْْيَ ِ

َّنَا ََل تمزِۡغ قملموبَنَا بَۡعَد إ َرب
لنَّاِس ِليَ 

ََّك َجاِمعم أ  ن ِ
َّنَا  إ ابم َرب لَۡوهَّ

ََّك َأنَت أ  ن
ِ
ًةًۚ إ نَك َرَۡحَ م َلَّ  ۡومٍ لَّ

ِلفم أ لِۡميَعاَد  ۡ َ ََل ُيم َّللَّ
نَّ أ  ِ
نًَة َريَۡب ِفيِهًۚ إ نَْيا َحس َ َّنَا أ ِتنَا ِِف إلُّ َرب

نَّ هللَا  ِ
نًَة  َوِقنَا عََذإَب إلنَّاِر. ِعَباَد هللِا ! إ َوِِف إْل ِخَرِة َحس َ
يَْتاِء ِذي إلْقمْرََب  َويَْْنَى 

ِ
ْحَساِن َوإ

ِ
رم ِِبلَْعْدِل َوإَْل َعِن  يَأْمم

ْوإ هللَا  ْوَن. فَاْذكمرم ْ تََذكَّرم ْ لََعلَُّكم ُكم ْنَكِرَوإلَْبْغِي يَِعظم إلَْفْحَشاِء َوإلْمم
ئَلمْوهم ِمْن فَْضِِلِ  ْ َوإس ْ ْوهم عَََل ِنَعِمِه يَِزْدُكم ْ َوإْشكمرم إلَعِظْْيَ يَْذكمْرُكم

ْكرم هللِا َعزَّ َوَجلَّ َأْكَبم  ْ َوََّلِ  يمْعِطُكم
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Ramainya pembicaraan tentang childfree di media beberapa 
saat ini  merupakan sebuah fenomena masyarakat modern.  

Dalam kajian Ihya Ulumiddin di Masjid Istiqlal pekan lalu 
pertanyaan ini juga sempat diajukan jamaah. Childfree adalah 
istilah untuk menggambarkan keadaan ketika orang memilih 
untuk tidak memiliki anak. Hal ini telah berkembang menjadi 
sebuah paham atau ideologi sebagaimana orang memutuskan 
untuk mempunyai anak. Beberapa alasan menjadi penyebab 
pilihan ini, mulai dari masalah ekonomi sampai pada isu 
ekologi berupa kekhawatiran terjadinya over populasi yang bisa 
mengganggu relasi manusia dengan makhluk hidup lain dan 
lingkungan sekitarnya. Hikmah edisi ini berupaya memotret 
childfree dalam sebuah frame penafsiran Syeikh Mutawaaliy 
Sya’rawiy. Firman Allah subhanahu wata'ala :

Artinya : “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah 
ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan 
utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. 
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman” 
(QS. Al-Baqarah/2: 223).

                
                

 

‘Childfree’ dan Konsep Hubungan 
Suami Istri

HIKMAH

Oleh : Budi Utomo, S.Th.I , MA
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Pembahasan QS. Al-Baqarah/2: 223 pada Tafsir Khawathir 
asy-Sya’rawiy karya Syeikh Mutawaaliy Sya’rawiy menyebutkan 
bahwa Allah memberi jalan bagi kenikmatan seorang pria dan 
seorang wanita dengan cara apa pun, asalkan itu terjadi di tempat 
pembenihan. Menggunakan istilah harts yang berarti sawah 
sebagai klarifikasi bahwa sawah adalah tempat pembenihan. 
Sawah adalah tempat disemaikannya tumbuhan, sehingga 
dibolehkan mendatangi wanita hanya di tempat menanam 
benih anak. Sehingga dilarang untuk mendatangi di tempat yang 
tidak bisa membuahi. Mendatangi wanita boleh dari arah mana 
saja tetapi ketika melakukan hubungan intim harus ditempat 
reproduksi. Pada ayat ini terdapat kalimat : “Dan kerjakanlah 
(amal yang baik) untuk dirimu” mengandung makna peristiwa ini 
bukan semata untuk kenikmatan seksual, tetapi dengannya Allah 
meinginkan untuk melindungi keberlanjutan manusia. Karena 
dalam logika manusia keturunan ini akan membawa kesulitan, 
maka Allah memberikan kenikmatan pada hubungan suami istri 
agar manusia tidak menjauhi hubungan seksual.

Karenanya Allah menghubungkan antara jerih payah orang 
tua dan kesengsaraan mereka dalam membesarkan anak-anak 
dengan kenikmatan hasrat seksual untuk menjamin kelangsungan 
hidup spesies manusia. Namun demikian Allah Memperingatkan 
bahwa kenikmatan seksual ini bukanlah dasar untuk mendatangi 
perempuan. Manusia diciptakan bukan hanya untuk mengejar 
kepuasan sesksualitas saja. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk 
dirimu, berarti bahwa yang demikian adalah hanya sarana bukan 
tujuan akhir, jangan sampai karena alat melupakan tujuan. Dengan 
memiliki keturunan dari hubungan itu manusia diminta untuk 
mengutamakan kebaikan untuk dirinya sendiri yaitu menyimpan 
sesuatu bagi dirinya yang bermanfaat pada masa depan.
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Jadi pada asalnya tujuan dari proses seksual adalah 
reproduksi. Manusia diminta untuk tidak langsung mengambil 
kesenangan sesaat sebagai tujuan, tetapi memilih keuntungan 
untuk masa yang akan datang. Cara mempersilahkan diri 
dalam hal ini agar tidak tertekan dengan beban dari yang akan 
datang adalah dengan melakukannya sesuai yang telah diajarkan 
Rasulullah. Diantaranya dengan berdoa ketika berjima’. Seorang 
Muslim yang berdoa ketika mendatangi istrinya sampai terjadi 
proses reproduksi maka anaknya akan tumbuh tanpa Iblis bisa 
mengganggunya dan sihir tidak bisa mempengaruhinya. 

Dari sini bisa terlihat bahwa Sang Maha Pencipta 
Menginginkan tetap terjaganya eksistensi manusia sebagai 
khalifatullah fil-ardh (wakil Allah untuk memakmurkan bumi). 
Ketika seseorang karena keadaan mengalami childless (tidak 
memiliki anak), hal ini juga harus dikembalikan kepada kehendak 
Allah Subhanahu wa Ta’ala dan tidak menjadikannya pesimis 
sehingga menjadi pembela paham childfree. Wallahu A’lam r

ى، اْل ُاْعُبُدْوُه ِلياْرضا ، ب  َلا تاْعُبُدْوا اللها ِلُيْعِطيا
إئِهِ  طا ُكْم ِبعا شا ِضيا َأْدها ْن را ِ

 فاإ
 
 
 

font 28 

“Janganlah engkau menyembah Allah supaya Dia 
memberi kepadamu, namun sembahlah Allah supaya 
Dia ridha kepadamu. Jika Dia ridha kepadamu, Dia 
akan membuatmu takjub dengan pemberian-Nya”

(Syeikh Mutawaaliy Sya’rawiy)
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Kehadiran virus korona Covid-19 nyaris melumpuhkan 
aktifitas rutin umat manusia di kolong langit ini. Negara-

negara adidaya yang memiliki kecanggihan dunia kedokteran 
dan persenjataan superkuat sepertinya tidak berdaya 
menghadapi makhluk supermikro ini. Mereka belum tuntas 
menyelesaikan satu jenis virus, muncul lagi virus jenis baru. 
Akibatnya, anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk 
pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat tersedot oleh penanggulangan Covid-19 ini.

Apa, siapa, dan untuk apa sebenarnya makhluk Covid-19 ini? 
Apakah Covid-19 azab atau musibah? Pertanyaan ini tidak cukup 
dijawab oleh hanya satu disiplin ilmu. Apalagi, jika ditambahkan 
pertanyaan bagaimana dan dengan cara apa serta siapa yang 
paling bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai dampak 
Covid-19 ini?

Dalam perspektif Al-Qur’an dikenal dua istilah, yaitu azab 
atau musibah. Azab ialah siksaan yang ditimpakan kepada 
para pendosa dan pendurhaka yang melampaui batas dan 
biasanya ditimpakan kepada kaum kafir dan tidak ditimpakan 
kepada hamba Tuhan yang beriman, seperti banjir besar yang 
menenggelamkan umat Nabi Nuh, pandemi yang membinasakan 
umat Nabi Saleh, gempa dahsyat yang menelan umat Nabi Luth, 
serangan burung Ababil yang membawa virus membinasakan 
pasukan Abrahah. Kesemua bencana tersebut hanya menimpa 
orang-orang kafir yang durhaka dan tidak menimpa orang-orang 
yang beriman, sungguhpun orang-orang beriman itu berada di 
tengah-tengah mereka.

GORESAN IMAM BESAR

Covid 19 : Azab atau Musibah?
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Sementara, musibah ialah ujian yang ditimpakan kepada 
hamba Tuhan, baik yang beriman maupun kafir, orang saleh 
maupun para pendosa, seperti dinyatakan dalam ayat: Dan apa 
musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh 
perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah mengampuni sebagian 
besar  (dari  kesalahan-kesalahanmu)  (QS. al-Syura/42 : 30). 
Demikian pula dalam ayat : (Allah) Yang menjadikan mati dan 
hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang 
lebih baik amalnya (QS. al-Mulk/67: 2).

Bagi umat Islam, khususnya kita dari kalangan Ahlussunnah 
wal Jamaah, meyakini virus korona Covid-19 bukan azab, 
melainkan musibah dengan dasar dalil ‘aqli dan naqli. Dalil 
‘aqli-nya yang terinfeksi virus ini bukan hanya orang-orang 
kafir dan atau pendosa, melainkan juga orang-orang beriman 
dan saleh. Siapa pun yang lengah dan tidak mengindahkan 
protokol kesehatan berpotensi terinfeksi. Dalil naqli-nya, antara 
lain, hadits Nabi yang menyatakan tiga do’a yang diajukan 
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam untuk umatnya, 
pertama, agar umatnya tidak ditimpa azab seperti yang pernah 
ditimpakan kepada umat-umat terdahulu; kedua, agar agama 
Islam terus berkembang hingga akhir zaman; dan ketiga, agar 
umatnya tidak berkonflik satu sama lain, Allah subhanahu 
wata'ala mengabulkan do’a-do’a tersebut kecuali yang terakhir 
(HR. Muslim & Turmudzi). Dari kenyataan tersebut, dapat 
ditegaskan bahwa pandemi Covid-19 adalah musibah, bukan 
azab.

Fungsi azab dan musibah berbeda. Azab sebuah siksaan yang 
lebih tegas untuk menyiksa orang-orang kafir dan melampaui 
batas. Azab itu merupakan siksaan prolog di dunia dan akan 
berlanjut di akhirat. Sedangkan, fungsi musibah, sebagaimana 
disebutkan dalam hadits ialah sebagai pembelajaran dan 
pencucian dosa masa lampau.

Azab selalu berkonotasi negatif, sedangkan musibah 
tidak selamanya berkonotasi negatif. Bahkan, musibah bisa 
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bermakna “surat cinta” (devine invitation) Tuhan untuk hamba-
Nya, sebagaimana diisyaratkan dalam hadits : “Tidaklah 
seorang Muslim ditimpakan kelelahan, penyakit kronis, nervous, 
kesedihan mendalam, marabahaya, kesusahan, hingga stress yang 
mencemaskannya, melainkan semuanya itu berfungsi sebagai 
pengampunan dosa” (HR. al-Bukhari, al-Turmudzi, dan Ahmad). 
Dalam hadits lain juga ditegaskan : “Jika Allah berkehendak positif 
terhadap hamba-Nya, maka Dia akan mendahulukan siksaan 
terhadapnya di dunia. Dan jika Allah berkehandak negatif kepada 
hamba-Nya, maka siksaan akibat dosa-dosanya ditunda sampai 
ke hari akhirat” (HR. Turmudzi dari Anas).

Tentu, kita berharap semoga musibah pandemi Covid-19 
yang menimpa umat manusia saat ini mempunyai banyak hikmah 
yang penting untuk dijadikan sebagai proses pembelajaran (lesson 
learning) untuk menatap dan menjalani masa depan. (Harian 
Republika, 6 Agustus 2021 M/27 Dzulhijjah 1442 H). r 

Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal
 
       17 04 : 30 11 : 51 15 : 03 17 : 53 19 : 01

     18 04 : 30 11 : 50 15 : 02 17 : 53 19 : 01

     19 04 : 29 11 : 50 15 : 01 15 : 01 19 : 01

     20 04 : 29 11 : 50 15 : 01 15 : 01 19 : 01

     21 04 : 28 11 : 49 15 : 00 17 : 52 19 : 00

     22 04 : 28 11 : 49 14 : 59 17 : 52 19 : 00

     23 04 : 27 11 : 40 14 : 58 17 : 52 19 : 00

  

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku September  2021
JADWAL WAKTU SHALAT
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Pendahulauan
Dalam ilmu waris, jenis gender menentukan bagian pendapatan 

sebagai hak waris. Secara umum, dilihat dari jenis kelamin atau 
gender, pembagian ahli waris terbagi menjadi dua, laki-laki dan 
perempuan. Bagian-bagian itu secara keseluhan terdiri dari 25 
pihak. Dengan konfigurasi 15 laki-laki, dan 10 sisanya perempuan. 
Kajian ini akan membahas detail pembagian ini.

Pembahasan
Dalam Bab : Fashlun fi al-Warisuna minaadz dzukuri 

khamsatu 'Asyara, di terangkan bahwa para ahli waris dari pihak 
laki-laki terdiri dari lima belas : 
1. Anak laki-laki (             ). Tentu yang dimaksud di sini adalah anak 

laki-laki kandung, bukan yang lain.
2. Cucu laki-laki, dari anak laki-laki  perlu digaris bawahi bahwa 

cucu laki-laki di sini adalah yang berasal dari anak-laki-laki, 
bukan anak perempuan.

3. Bapak (       ) di sini  pun  yang  dimaksud ayah adalah ayah 
kandung dan bukan yang lain.

4. Kakek (       ), kakek di sini adalah orang tua laki-laki ayah kita, 
bukan ibu kita. Karena kakek dari pihak ibu bukan termasuk ahli 
waris. Terus keatasnya.

5. Saudara kandung (                     )
6. Saudara laki-laki  sebapak (              ) entah si ayah memiliki 

istri lebih dari satu atau bercerai kemudian menikah lagi dan 
memiliki anak.

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Ahli Waris dan Dzawi Al-furudh  
(Kitab : Kasyful Ghowamidh Fi Ilmil Faraidh)

Oleh : KH. Mumtaz Mukhtar, Lc., MA 

 الابن

 الأب

 اجلد

 للأب الأخ
 الشقيق الأخ الشقيق الأخ
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7. Saudara seibu (                 ) 
8. Keponakan  laki-laki   kandung (                             ),   maksudnya 

adalah si anak merupakan anak dari saudara kandung kita.
9. Keponakan  laki-laki  sebapak (                           ) ini   berarti,   kita 

dan bapak si anak berstatus saudara sebapak.
10. Kesepuluh, paman kandung (                     ). 
11. Sepupu kandung (                           ),  yang  berstatus  kandung  di 

sini adalah orang tuanya dengan orang tua kita.
12. Sepupu   sebapak (                            )   yang    dimaksud    adalah 

anak dari paman kita yang mana paman dan ayah kita berstatus 
saudara sebapak.

13. Suami (           )
14. Dzul Wala' yaitu tuan yang memerdekakan (            ), maksudnya 

adalah seseorang yang memiliki budak, kemudian dia 
merdekakan budaknya tersebut
 
Dalam Bab : Wa min al-Inats  'Asyara, di terangkan bahwa para 

ahli waris dari pihak perempuan terdiri dari sepuluh: 
1. Anak perempuan (        ), yang dimaksud di sini adalah anak 

perempuan kandung.
2. Cucu perempuan (                  ), perlu digaris bawahi bahwa cucu 

perempuan yang dimaksud adalah anak yang berasal dari anak-
laki-laki, bukan anak perempuan.

3. Ibu (        ) di sini pun yang dimaksud ibu adalah ibu kandung.
4. Nenek (         ), ibunya ibu.
5. Nenek (         ),  ibunya bapak.
6. Saudari kandung (                           )
7. Saudari sebapak (                   ) entah si ayah memiliki  istri  lebih 

dari satu atau bercerai kemudian menikah lagi dan memiliki 
anak.

8. Saudari seibu (              ) ini berarti si ibu  bercerai  dengan 
suaminya (cerai hidup/mati), kemudian menikah lagi dan punya 
anak.

9. Istri (            )

 للأم الأخ
 الشقيق الأخ ابن

 للأب الأخ ابن

لشقيقا العم  

 البنت

 الابن بنت

 الأم

 اجلدة

 الشقيق العم ابن

 للأب العم ابن

 الزوج
 املعتق

 اجلدة

 الشقيقة الأخت
 للأب الأخ

 للأم الأخت

 الزوجة



Mimbar Jumat No.1126/XXIII/2118

10. Tuan yang memerdekakan (             ), maksudnya adalah seseorang 
(wanita) yang memiliki budak, kemudian dia merdekakan 
budaknya tersebut.
Ini adalah semua ahli waris yang disepaki ulama empat 

madzhab. Bisa jadi dari semua ini ada yang mendapatkan waris  atau 
tidak, hal ini tergantung komposisi dari ahli waris yang ada. Yang 
pasti mendapat warisan dalam komposisi apapun adalah orangtua, 
suami atau istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Selain itu 
bisa terhalang secara tolal (Hirman) atau  terhalang sebagian yang 
mengurangi kuantitasnya (Nuqshan).

Pada bab : Fashlun : Al-Furudh al-madzkurah fi Kitabillahi 
Ta'ala di jelaskan bagian-bagian tertentu yang telah Allah tetapkan 
dalam Allah dalam Al-Qur'an secara baku. Pembahasan ini Sudah 
mulai masuk pada masalah sulit dalam waris karena sudah masuk 
hitungan matematik.

Furudh (jamak dari fardhu) yaitu bagian-bagian yang sudah di 
tetapkan dalam kitabullah ada enam, yaitu: 
1. Setengah (nishf). 
2. Seperempat (rubu’).
3. Seperdelapan (tsumun).
4. Dua pertiga (tsulusu tsani).
5. Sepertiga (tsulus).
6. Seperenam (sudus). 

Secara terperinci pembagiannya adalah sebagai berikut:
1. Ahli waris yang mendapat bagian 1/2 dengan syarat tertentu 

adalah :
a. Suami, apabila istri tidak punya anak. Anak perempuan, 

apabila sendirian (anak tunggal) dan tidak ada anak laki-laki 
(alias saudara kandung). Suami, apabila istri tidak punya anak.

b. Anak perempuan, apabila sendirian (anak tunggal) dan tidak 
ada anak laki-laki (alias saudara kandung).

c. Cucu perempuan dari anak laki (               ), apabila sendirian serta 
tidak adanya anak perempuan atau ahli waris anak laki-laki. 
Cucu laki-laki atau perempuan hanya yang dari jalur laki-laki.

 املعتقة

بن بنت  إ 
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d. Saudara perempuan kandung, dalam situasi kalalah dan 
sendirian serta tidak ada anak perempuan dan cucu perempuan 
dari anak laki (                 ).

e. Saudara perempaun sebapak, jika dia bersama-sama dengan 
bagian yang lain dari pihak perempuan yang mendapatkan 
ashabah. 

2. Yang mendapatkan bagian (1/4) seperempat :
a. Suami, apabila mereka mempunyai anak.
b. Istri  apabila mereka tidak mempunyai anak.

3. Bagian 1/8 (Seperdelapan) 
 Seorang istri apabila mereka mempunyai anak, jika tanpa anak 

seperempat, juga seorang istri yang lebih dari satu berserikat 
bagiannya bersama-sama. Ada juga yang mengatakan jika seperti 
itu mereka mendapat seperempat atau seperdelapan secara ijma'.

4. Bagian 2/3 (Dua Pertiga) kepada 4 :
a. Ada anak perempuan lebih dari satu tanpa anak laki-laki.
b. Jika ada cucu perempuan dari anak laki-laki.
c. Saudara-saudara perempuan sekandung atau
d. Saudara perempuan satu bapak.

5. Bagian 1/3 (Sepertiga) kepada 3 :
a. Beberapa orang laki-laki atau perempuan dari anak-anak 

ibunya.
b. Seorang ibu mendapat jika saumi tidak mempunyai anak dan 

juga tidak ada saudara laki-laki dan perempuan.
c. Kakek dalam beberapa keadaan bersama saudara-saudara laki-

laki.
6. Bagian 1/6 (Seperenam) kepada 7 :

a. Bapak apabila ada anak laki-laki atau kakek dari bapak apabila 
ada anak laki-laki dan tidak ada ayah.

b. Ibu apabila ada anak laki-laki atau saudara laki-laki yang lebih 
dari satu.

c. Nenek akan mewarisi dalam keadaan tertentu seperti ibunya-
ibunya-ibunya.

d. Bila terdapat nenek lebih dari satu akan mewarisi bersama jika 

 الإبن بنت
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derajatnya sama.
e. Saudara laki atau saudara perempuan seibu apabila tidak ada 

salah satunya serta tidak adanya anak atau bapak/kakek dari 
pihak laki-laki.

f. Cucu perempuan dari anak laki (              ) apabila bersamaan 
dengan anak perempuan yang mendapatkan bagian 1/2 serta 
tidak adanya cucu laki-laki dari anak laki (               )

g. Saudara perempuan sebapak apabila bersamaan dengan 
saudara perempuan kandung yang mendapat bagian 1/2 serta 
tidak adanya saudara laki sebapak.

 
Subthiy al-Mardhiyi menyebutkan  bagian yang dijelaskan Allah 

ada enam bagian diluar ashabah. Secara umum Allah menyebutkan 
bagian warisan dalam Al-Qur'an, dalam tiga hal:
1. Telah jelas dan di takar secara pasti. Seperti penyebutan bagian-

bagian dengan jumlah bilangan pada ayat-ayat Al-Qur'an.
2. Tidak dibatasi atau dijelaskan secara pasti, seperti dalam An-

Nisa/4 : 11 yang menjelaskan bagian anak laki-laki adalah dua 
kali bagian anak perempuan. Dan ini selalu diterapkan jika ada 
ahli wari  terdiri dari laki-laki dan perempuan  sampai pada 
pembagian ashabah.

3. Dibatasi dan dijelaskan tidak disebutkan dengan jelas, seperti 
bagian bapak, dalam QS. An-Nisa/4 ayat 11 yang  menjelaskan 
keadaan ketika yang wafat tidak mempunyai anak. Maka kedua 
orangtuanya mendapatkan hak waris dan ibunya mendapat 
sepertiga. Pada ayat ini bagian ayahnya tidak dijelaskan, namun 
bisa dipahami kemudian bahwa bagian bapak adalah sisanya.

Penutup
Bagian-bagian dzawi al-furudh ada enam: bagian 1/2 (setengah), 

bagian 1/4 (seperempat), bagian 1/8 (Seperdelapan), bagian 2/3 
(Dua Pertiga), bagian 1/3 (Sepertiga) dan bagian 1/6 (Seperenam). 
Rincian pembagian itulah yang dipelajari oleh ilmu waris. (BUT) r

 الإبن بنت

 الإبن ابن
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Nama Agama SemulaNo.

1 Cesar Pierre        Kristen

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 1 - 8 September   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

11 Sep

12 Sep

13 Sep

14 Sep

15 Sep

16 Sep

Narasumber

KH. Abdurrahman 
Bustomi, MA  

Dr. H. Bambang 
Irawan, MA

H. Nur Khayyin 
Muhdlor, Lc, ME  

Hj. Sumayyah 
Ba'abduh, Lc 

Dr. Hj. Romlah Askar

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

Bahasan/ Materi

Khuluqul Muslim

Ar-Risalahtul 
Qusyairiyyah

Al-Muamalatul 
Maliyyah

Kajian Wanita 
Muslimah

Asbaabul Wuruud

Nashoihud Diniyah 
Wal  Washoyatul 
Imaniyyah

  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 3 September 2021, adalah untuk :
1. Almarhum Muhammad Iswahyudi bin H. Asli Hasan, usia 58 

tahun. Wafat, 24 Agustus 2021 di Jakarta
2. Almarhum Saleh bin Muchsin Alkatiri, usia 82 tahun. Wafat, 04 

Agustus 2021 di Palu, Sul-Teng
3. Almarhum Usman bin Rahama Radjak, usia 72 tahun. Wafat, 23 

April 2021 di Gorontalo
4. Almarhumah Gusminar binti H. Zainal Arifin, usia 56 tahun. 

Wafat, 28 Agustus 2021 di Jakarta Utara
5. Almarhumah Ibu Linah binti Lihan, usia 80 tahun. Wafat, 31 

Agustus 2021 di Bojong Gede, Bogor
6. Almarhumah Mirna Etika binti Madjli Samsir, usia 58 tahun. 

Wafat, 03 September 2021 di Bengkulu
7. Almarhumah Siti Arti binti Salim Sueitodiharjo, usia 82 tahun. 

Wafat, 03 September 2021 di Banyuwangi.

َ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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