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PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Bismillah walhamdulillah, washshalatu wassalamu 'ala 

Rasulillah sayyidina Muhammad.

Pembaca Mimbar Jum'at yang berbahagia. 
Memasuki penghujung bulan mulia kelahiran Nabi Muhammad, 

semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal'afiat, dan 
mensyukuri nikmat yang sangat besar yaitu Iman dan Islam.

Alhamdulillah waa syukru Lillah, puji syukur kepada Allah SWT, 
Masjid Istiqlal telah membuka pelayanan bagi jama’ah yang ingin 
melaksanakan ibadah dengan tetap menjaga dan melaksanakan 
protokol kesehatan dengan ketentuan Pemerintah pada PPKM level 2.

Pembaca yang dimuliakan Allah, pada edisi kali ini, Mimbar 
Jum'at pada kolom khutbah diisi oleh khatib Dr. KH. Muammar 
Bakry, Lc, MA yang mengangkat tema besar tentang "Meneladani 
Rasulullah SAW dalam Berbangsa dan Bernegara". 

Dalam kolom Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. 
KH. Nasaruddin Umar, MA menyampaikan tajuk "Ketika Agama 
Kehilangan Daya Jihad", dalam uraiannya beliau mengingatkan kita 
bahwa Agama harus mampu menampilkan kelembutannya kepada 
orang-orang yang mengikuti ajarannya dan harus bersikap tegas 
kepada mereka yang menentang ajarannya.

Kajian Zhuhur Pilihan yang membahas mengenai Akhir 
Kehidupan Manusia disampaikan oleh Drs. KH. Ahmad Dzulfatah 
Yasin, MA menjelaskan tentang akhir yang baik dari seseorang, 
dengan bonus doa di akhir tulisan agar mendapat perlindungan Allah 
subhanahu wata'ala pada saat ajal tiba. 

Dalam kolom Hikmah edisi ini adalah buah tangan Tuan Guru 
Saparwadi, SE.I, mengangkat tema tentang paham Khawarij yang 
tidak selaras dengan ajaran Islam, mari kita pahami dan kenali ciri-
cirinya agar kita tidak terporosok dan menjadi bagiannnya,  dari 
itu wajib hukumnya kita hindari, sehingga teladan Rasulullah SAW 
sebagai rahmat bagi semesta senantiasa menaungi kita hingga kelak di 
yaumil akhir, aamiin. Akhirnya selamat membaca. r (HSA)
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KHUTBAH JUM’AT

Oleh : DR. KH. Muammar Bakry, Lc., MA

(Intisari Khutbah Jum’at, 29 Rabi'ul Awal 1443 H / 05 Nopember 2021 M)

Meneladani Rasulullah SAW
Dalam Berbangsa dan Bernegara

Khutbah Pertama 

ل  د  م  ح  ال   ِل ل  ع   د  م  ح  ال   . اللهم ل    ي   مل ال  ع  ال   ب ل ر   ِلل   ةل م  ع   
إ
ْال   مل ل  س 

 و  
إ
ْْْْي  ال  ْْْْح  ال   ل   .و   انل م  ْْْْت  ل  ع  ج   ن  أ   د  م  ْْْْن  ْْْْأ   ن  ا مل ْْْْح  م   ةل م   د  م 
ْْل  ع   ْْ  هل ي  ْْو   ة  ل  الص  ْْ أ  . و  م  ل  الس   ل   ن  أ   د  ه ش 

إ
  ل    ا

إ
ْْو    لل  ل  ا  ل   ه  د  ح 

ل  ْْش  ْْ أ  . و  ل    ك  ي  ْْح  م   ن  أ   د  ه ش  ْْا ع  د  م  ْْر  و   ه  د  ب  ْْل   و  س  ْْم     ل ل . الله
ْْْْو   ْْْْ ك  رل ب  و   ّل   س  ْْْْح   م  ن  دل ي ل  سْْْْ   ل  ع  ْْْْو   د  م  ل ل  ع  ْْْْص   و    أ لل  هل بل
                        ي   عل ج   أ  
ْت  بل  ك   ي   ل و  أ   ن  و  م  لل س  م  ال   ا  ّيُ أ   ْت   لل   ال  قْ  ،هل تلْاع  ط  و   للل  ىو  ق   ال  ع 

ْْْ م  فل  ل ح  ْْْأ ي   ك  ن  : هتل إ
ْْْ    لل   ا م     أ ن ت  ل  وا ال   دُ ي ُْْْرم 

إ
لل ا ْْْان  م 

لله ْا ْت   لل   ال  قْ  ...و  أ ه  ل  :أ ي ضْا   ال  ع  ْولل اِل  س  ك   فل ر  ن  لْ  ل ق ْد  ا 
ْْو  ج  ن  ج م  ْن  ا  ن ة  للم  سْْ    َ ة   ْو  َ ْْم   لل  أ س   َ ْْم  و  ِل م  ال   ال ي ْو   لل  و 

ا ال   هل دل ن  سْ   م   فل  د  ح   ى أ  و  ر  و   .َ ثلري  ْ    قْ  ْن  أ َ ْل  ق  )ع  ا م  ب نْ  ط   ِ ا 
ول   س  ْ- للل ر  ْل  ع    لل  ل     ْو   هل ي  ل   -ّل   س 

إ
ال   ا ْن  ل   قْ  ان  للم   ْ مي إ

ل  ا
ه د  ل    ن  ل  ع  جن  للم  ل  دل اِ ة  ل   و   أ م 
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Jamaah Jumat rahimakumullah.
Awal tahun 620 M, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi 

wasallam bertemu enam orang Yastrib dari Kabilah Khazraj 
yang berziarah ke Mekah. Ajakan Nabi kepada mereka 
untuk memeluk Islam disambut baik, bahkan disahkan 
dalam satu Perjanjian Aqabah. Isi perjanjiannya : “Tidak 
akan mempersekutukan Allah subhanahu wata'ala. Tidak 
akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Tidak 
akan saling memfitnah dan tidak akan mendurhakai Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. 

Selanjutnya, pada tahun 622 M, orang-orang Yatsrib 
datang lagi dengan maksud mengadakan Perjanjian Aqabah 
2 sekaligus mengundang Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wasallam untuk berhijrah ke Yatsrib. Perjanjian Aqabah 2, 
diikuti 75 orang Yastrib dan Nabi Muhammad shallallahu 
‘alaihi wasallam didampingi pamannya, Sayyidina Hamzah.

Dua perjanjian tersebut menginspirasi Nabi Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wasallam untuk berdakwah ke Yatsrib. Lalu 
beliau perintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah ke 
Yastrib secara sembunyi-sembunyi. Sementara Nabi sendiri 
dan beberapa sahabat lainnya masih tinggal di Makah seperti 
Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu dan lain lain, 
sambil menunggu turunnya ayat untuk berhijrah.

Senin, 22 September 622 M menjadi hari yang bersejarah 
bagi dakwah Islamiyah. Rasulullah tiba di Yastrib setelah 
menempuh perjalanan berpuluh hari dari Makah. Masyarakat 
Yastrib menyambut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
dengan penuh suka cita. Yastrib yang dihuni masyarakat 
dengan aneka suku, etnis, bahkan agama, kerap kali menjadi 
pemicu peperangan antar mereka. Maka kedatangan 
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Rasulullah di Yastrib bagai “Juru Selamat” pemersatu di antara 
mereka.

Sejarah membuktikan, ternyata Rasulullah berhasil 
membangun Yastrib sebagai kota peradaban yang aman, 
tenteram, toleran, adil dan makmur. Inilah kemudian Yastrib 
berubah nama menjadi Madinah al-Munawwarah.

Setidaknya ada tiga hal yang mendasar dilakukan 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam; Pertama, menjadikan 
masjid sebagai pusat semua kegiatan (center of activities). 
Masjid sebagai tempat pertemuan dan pembinaan umat.

Kedua, membangun persaudaraan antar sesama muslim 
(ukhuwah islamiyah). Solidaritas, soliditas dan kohesivitas 
sosial antar sesama umat Islam berhasil ditanamkan bagi 
pribadi muslim, bahwa persaudaraan bukan saja didasarkan 
pada nasab, tapi juga aqidah islamiyah.

Ketiga, membangun persaudaraan antar umat (ukhuwah 
wathaniyah). Untuk dapat memahami kondisi dan situasi 
sosial di Madinah, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wasallam kemudian melakukan sensus penduduk Madinah. 
Hasil dari sensus tersebut ditemukan bahwa dari 10.000 
penduduk Madinah, penduduk muslim hanya 1.500 jiwa, 
sementara orang yahudi ada 4.000 jiwa dan 4.500 jiwa lainnya 
masih menganut paganisme (musyrikin). 

Setelah melakukan sensus Nabi Muhammad shallallahu 
‘alaihi wasallam kemudian mempertemukan tiga entitas 
masyarakat Madinah, yakni: Muslim, Yahudi, dan Musyrikin. 
Kaum Muslim terdiri dari kaum Muhajrin dan kaum Anshar. 
Kaum Muhajirin terdiri dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. 
Sementara Kaum Anshar terdiri dari Bani Aus dan Bani 
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Khazraj. Kemudian Kaum Yahudi terdiri dari Bani Qaynuqa, 
Bani Nadhir dan Bani Quraizhah. Berdasarkan kondisi ini 
maka masyarakat Madinah pada saat itu adalah komunitas 
yang pluralistik. 

Di sinilah sisi kecerdasan Nabi Muhammmad shallallahu 
‘alaihi wasallam dalam menghadirkan konsep berbangsa 
dan bernegara untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat 
yang adil, makmur dan sejahtera. Visi besar ini  kemudian 
mendorong Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam 
untuk menyusun sebuah dokumen yang disebut Mitsaq al-
Madinah, Piagam Madinah (Constitution of Medina). Piagam 
ini menjadi titik temu (kalimatun sawa’) , untuk menjadi dasar 
hukum bagi kehidupan bermasyarakat di Madinah.

Piagam Madinah disusun bukan hanya dari pemikiran 
Nabi Muhammad saja, tetapi meliputi gagasan-gagasan dari 
semua tokoh stakeholder dalam masyarakat Madinah. Piagam 
Madinah disusun berdasarkan konsensus bersama seluruh 
komponen masyarakat. Ahli hukum Islam Inggris berdarah 
India Muhammad Hamidullah, menyebut Piagam Madinah 
sebagai konstitusi demokratis modern pertama di dunia. 

Hadirin rahimakumullah.
Ini potongan dari Piagam Madinah yang sangat prestesius: 

 ي   ن  م  ؤ  م  ال   ي   ب   ّل   س  و   ه  ي  ل  ع    لل  ّل  ص   ب   الن   د  م  ح  م   ن  م   اب  ت  ا ك  ذ  ه  
 م  ه ع  م   دَ اه  ج  و   م  ب    ق  ح  ل  ف   م  ه ع  ب  ت   ن  م  و   ب  ث   ي  و   ش  ي  ر  ق   ن  م   ي   م  ل  س  م  ال  و  
 
 
 اس  الن   ن  و  د   ن  م   ة  دَ اح  و   ة  م  أ   م  ّن   ا
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Hal yang menarik dari petikan Piagam Madinah yang 
sangat prestesius adalah menyebutkan “Ummah Wahidah” 
yang bisa bermakna Bangsa ataupun Negara. Menggabungkan 
diri dalam satu komitmen dan kesepakatan lalu diikat dengan 
perjuangan bersama, tanpa melihat latar belakang agama 
dan suku. Dapat dipastikan bahwa Piagam Madinah yang 
diprakarsai oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam 
mengandung di dalamnya nilai-nilai demokrasi yang Islami 
yakni persamaan, kebebasan, hak asasi manusia, musyawarah 
dan toleransi.

Jamaah rahimakumullah. 
Apa yang dilakukan oleh founding father kita mendirikan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila 
sebagai dasar negara adalah ijtihad yang sangat tepat 
sebagai analogi dari Piagam Madinah yang dibentuk oleh 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Nilai ketuhanan, nilai 
kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah dan nilai 
keadilan adalah semangat dari Piagam Madinah yang sangat 
monumental.

Walhasil, mari kita renungkan pesan Nabi dalam 
memimpin suatu bangsa dan negara;

Artinya : “Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam, di kalangan mukminin dan 
muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), 
dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang 
bersama mereka” .

لُِنى قَاَل  للاى قُلُْت ََي َرُسوَل  : َعْن َأِبى َذر ٍّ قَالَ   َتْعمى َأاَل تَس ْ
هى عَََل َمنْكىِبى ُُثَّ قَالَ  َب بىَيدى َّ ََي َأََب  : فَََضَ ن

ِ
يٌف وَ َذر ٍّ إ َ َك َضعى ّنَّ

ِ
 اإ

 َ ّنَّ
ِ
الَّ َأَمانٌَة َوإ

ِ
ْىٌ  َونََدإَمٌة إ اَاَمةى زى ٍّهَا  ا وَْوَ  إقْيى يى َ َمْن َأَخَذَها ِبى

ى َوَأدَّ  ََا  إّلَّ ُ ْس مُ  إهُ وَ رَ )   عَلَْي ى فى  لى
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Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ketika ditanya tentang hari 
Kiamat, apabila amanah tidak dijalankan maka tunggulah kiamat.

 Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda 
jalankanlah amanah kepada orang yang memberi amanah, 
dan janganlah menghianati orang yang menghianatimu. r

نا  ْيهي مي ا في ُُكْ بيما َّيا
ِ
ا ْ وا ِني افاعا ن , وا ْْيي ظي لاُُكْ ِفي الُْقْرآ ني الْعا ْ وا كا هللُا ِلي را َبا

كيْْيي  ْكري الْحا اليِّ تي وا اُه ُهوا  ,ال َّيا ن ِ
تاُه ا نُُْكْ تيالاوا مي ْ وا ِّ ِني تاقابالا مي وا

ا وا  ذا ْ ها . َآُقْوُل قاْوِلي ْْيُ لي ْيُع الْعا مي لاُُكْ السا ْ وا ْْيا ِلي ظي تاْغفيُر هللاا الْعا اس ْ
ْْيُ  حي اُه ُهوا الْغاُفْوُر الرا ن ِ

تاْغفيُرْوُه، ا  فااس ْ
 
 

Artinya : “Dari Abi Zar, saya berkata kepada Rasulullah, 
apakah Baginda bisa memanfaatkan saya pada satu jabatan? 
Rasulullah menepuk pundakku dan berkata, wahai Abu Zar 
engkau lemah dan jabatan itu adalah amanah, pada hari kiamat 
adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali yang menjalankannya 
dengan baik dan benar” .

لُِنى قَاَل  للاى قُلُْت ََي َرُسوَل  : َعْن َأِبى َذر ٍّ قَالَ   َتْعمى َأاَل تَس ْ
هى عَََل َمنْكىِبى ُُثَّ قَالَ  َب بىَيدى َّ ََي َأََب  : فَََضَ ن

ِ
يٌف وَ َذر ٍّ إ َ َك َضعى ّنَّ

ِ
 اإ

 َ ّنَّ
ِ
الَّ َأَمانٌَة َوإ

ِ
ْىٌ  َونََدإَمٌة إ اَاَمةى زى ٍّهَا  ا وَْوَ  إقْيى يى َ َمْن َأَخَذَها ِبى

ى َوَأدَّ  ََا  إّلَّ ُ ْس مُ  إهُ وَ رَ )   عَلَْي ى فى  لى

ه أ  س   ن  م  لِ  ّل   س  و   هِ ي  ل  ع   للاه  ّل  ص   ِب الن   ال  ق  و   ا  ةِ اع  الس   نِ ع   ل  ذ 
ِ
 ف ا

ِيِّع تِ  ان ةه  ضه اع ة   ف ان ت ِظرِ  األ م   البخاري رواه  الس 

 ُّ ََل َمني ائَْتَمنََك  يه وسمللَ عَ  للاه  لَّ صَ -قَاَل النَِّبي
ِ
ِّ اأَلَمانََة ا َأدي

ْن َمْن َخانَكَ  ْ  هه جَ رَ خْ أَ  َواَل ََته ه أَ ي وَ ذي مي التِّي  دَ اوه دَ  وْ ب
 



Mimbar Jumat No.1134/XXIII/218

Khutbah Kedua 

ْينِ  ِ نَْيا َوادلد َتِعنْيُ عَََل ُأُمْوِر ادلُّ . َالَْحْمُد هلِل َربدِ ْالَعالَِمنَي َوِبِه نَس ْ
ٰلَ 
ِ
الَّ للاُ  نَْشهَُد َأْن اَلا

ِ
َدََن  ا يدِ َوْحَدُه اَل ََشِيَْك َلُ َونَْشهَُد َأنَّ س َ

دٰ  . الل ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُ ٍد َوعَََل ُمَحمَّ ِدََن ُمَحمَّ يدِ هُمَّ َصلدِ عَََل س َ
. أ ٰ  ِعنْيَ ْ َأْْجَ ِبِه َوَسّلدِ ا بَْعُد ِلِ َوََصْ َا النَّاُس  –َأمَّ ُأْوِصْيُُكْ فَيَا َأُّيُّ

ََيَي ِبَتْقَوى
ِ
ـُْمــتَُّقْونَ  َوا َمَرُُكْ أَ  . َواْعلَُمْوا َانَّ للاَ للِا فََقْد فَاَز ال
ُ  ْمٍر بََدَأ ِفْيِه ِبنَْفِسِه َوثَـََن ِبَمٰلآِئَكِتِه ِبُقْدِسِه َوقَالَ أَ بِ   :تَعَاَل  اللدٰ

ْيَن اٰ  ِ َا اَّلَّ َُّيُّ ِّۗ َٰيآ َِكتَٗه يَُصلُّْوَن عَََل النَِّبدِ
َ َوَمٰلٰۤى ُّْوا ِانَّ اللدٰ َمنُْوا َصل

دُِمْوا تَْسِلْيًما دٰ . عَلَْيِه َوَسل ٍد َوعَََل هُمَّ الل ِدََن ُمَحمَّ يدِ ِل أ ٰ َصلدِ عَََل س َ
ْبَراِهْْيَ  ِ

ِدََن ا يدِ ٍد. مََكَ َصلَّْيَت عَََل س َ ِدََن ُمَحمَّ يدِ ِل أ ٰ عَََل َو س َ
ِدََن ُمَحمَّدٍ  يدِ ْبَراِهْْيَ . َوََبِرْك عَََل س َ ِ

ِدََن ا يدِ ِدََن أ ٰ َوعَََل  س َ يدِ ِل س َ
ْبَراِهْْيَ َو عَََل  ِ

ِدََن ا يدِ ٍد  مََكَ ََبَرْكَت عَََل س َ ِدََن أ ٰ ُمَحمَّ يدِ ِل س َ
ْيٌد َمِجْيدٌ  ََّك ََحِ ن

ِ
ْبَراِهْْيَ ِِف الَْعالَِمنْيَ ا ِ

دٰ  .ا َعِن ْاخلُلََفاِء  هُمَّ َواْرَض الل
اِشِدْيَن  َوُُعَرَ  ِِب بَْكرأَ الرَّ َحابَِة  َوعََِلدٍ  َوُعثَْمانَ  ٍٍ َوَعْن بَِقيَِّة الصَّ

ْحَساٍن ِاَل  ْيِن َواْرَض  َوالتَّاِبِعنْيَ َوََتِبِعي التَّاِبِعنْيَ لَهُْم َِبِ يَْوِم ادِلد
نْيَ  اَِحِ ِتَك ََي َاْرَحَم الرَّ  .َعنَّا َمَعهُْم ِبَرَْحَ



29 Rabi'ul Awal 1443 H / 05 Nopember 2021 M 9

دٰهُمَّ اْغِفْر ِللُْمْسِلِمنْيَ َوالُْمْسِلَماِت والُْمْؤمِ  ِننْيَ َوالُْمْؤِمنَاِت َالل
دٰهُمَّ َأْصِلْح ُواَلَة ُأُمْوِرََن َوعُلََمائَنَا  اْْلَْحيَاِء ِمْْنُْم َواْْلَْمَواِت. َالل
ائَنَا َواْجَعْل ِِهَََّتُْم ِِف ِاَزاََلِ الُْمْنَكَراِت َوالَْمَعاِِص َواْهِدِِهْ  َوُزَُعَ

َتِقْْيَ  اَطَك الُْمس ْ َّهُمَّ اْرفَْع ِِصَ َواْدفَْع َعنَّا الَْبََلَء َوالَْغََلَء . الل
اُعْون وَ  َوالَْفْحَشاَء َوالُْمْنَكَر َوالَْبْغَي  اْلُكْوُرْوَنَ َوالَْوََبَء َوالطَّ

َدائَِد َوالِْمَحَن، َما َظهََر ِمْْنَا َوَما  ُيْوَف الُْمْخَتِلَفَة َوالشَّ َوالس ُّ
 ُ ًة َوِمْن ب ََن َهَذا َخاصَّ ََّك بََطَن، ِمْن بَََلِ ن

ِ
ًة، ا اِن الُْمْسِلِمنْيَ عَامَّ َْلَ

نًَة, َوِِف أ ْلآِخَرِة  نْيأ  َحس َ آِتنَا ِِف ادلُّ َّنَا أ ٍء قَِدْيٌر. َرب د ََشْ عَََل ُكِ
دِمنْيَ  ال ِ َربدِ الْعد نًَة, َوِقنَا عََذاَب النَّاِر. َوالَْحْمُد لِلَّ  .َحس َ

 ِ نَّ للَا يَأُْمُر َِبلَْعْدِل وَ  !ِعَباَد اللَّ يَْتاِء ِذي الُْقْرَِب ا 
ِ
ااْل ْحَساِن َوا

ويَْْنَى  َعِن الَفْحَشاِء َوالُْمْنَكِر َوالَبْغِي، يَِعُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن. 
.  للاَ فَاذُكُروا  . َواْشُكُرْوُه عَََل ِنَعِمِه يَِزْدُُكْ الَْعِظْْيَ يَْذُكْرُُكْ

. َوََّلِ  ئَلُْوُه ِمْن فَْضِِلِ يُْؤِتُُكْ ََلةَ  ْكُر للِا َأْكَرُ َواس ْ  ..., َأِقْيُمْوا الصَّ
 
 

 

لً  نَّ ِكتَاَب إللِه َأْوثَُق َشِافعٍ وَأْغنَى غنَاٍء َوإِهبًا ُمتََفضَّ ِ
 إ

 “Sesungguhnya kitab Allah adalah paling terpercaya 
syafaatnya, dan terlengkap, juga bertambah 

keutamaannya bagi pembacanya” (Imam al-Syatibi)
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Karena Menyimpang dari Yang Patut, Selalu Terjadi Fitnah 
Yang Ribut, demikian penggalan wasiat yang dituliskan 

oleh Maulana Syeikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, 
pendiri organisasi Nahdlatul Wathan. Ide adalah sebuah gagasan, 
atau cita-cita yang ada dalam pikiran. Sedangkan pikiran 
merupakan akal, atau ingatan yang dimiliki oleh manusia, yang 
dianugerahkan Allah SWT. Ide khawarij bisa diartikan sebagai 
hasil gagasan, pemikiran dari kaum yang dinamakan khawarij.

Riwayat yang paling masyhur mengenai munculnya kelompok 
khawarij adalah ketika terjadi pertentangan antara Khalifah Ali 
bin Abi Thalib radhiallahu anhu dengan Mu’awiyah bin Abi 
Sufyan dalam perang Shiffin. Mu’awiyah dan para pengikutnya 
meminta kepada Ali agar gencatan senjata dan menyerahkan 
keputusan kepada Al-Qur’an dengan mengangkat tinggi-tinggi 
mushaf Al-Qur’an. Sayyidina Ali radhiallahu anhu awalnya 
menolak usulan ini karena hal ini adalah taktik belaka. Namun, 
sebagian pengikut Sayyidina Ali radhiallahu anhu mengusulkan 
agar menerima usulan itu. Akhirnya Sayyidina Ali radhiallahu 
anhu menerima usulan itu, agar barisan tidak terpecah belah. 

Kemudian Sayyidina Ali radhiallahu anhu hendak mengutus 
Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu untuk menyelesaikan 
masalah sengketa tersebut. Namun, ada orang-orang dari 
barisan Sayyidina Ali radhiallahu anhu tidak menerima atau 
menolak dengan mengatakan : “Ibnu Abbas adalah termasuk 
orang-orangmu”. Akhirnya disepakati mengutus Abu Musa 
Al-Asy’ari radhiallahu anhu untuk membuat keputusan 
berdasarkan Kitabullah. Sampai akhirnya masalah sengketa 

Ide Khawarij Jangan Dianut

HIKMAH

Oleh : H. Saparwadi, SE.I
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dalam pertentangan tersebut belum selesai, dan Sayyidina 
Ali radhiallahu anhu tidak menerima keputusan yang ada, 
sebagian dari pasukan di barisan Sayyidina Ali radhiallahu anhu 
memisahkan diri dan berkata : “Mengapa engkau menyerahkan 
keputusan hukum kepada manusia? Padahal tidak ada keputusan 
hukum kecuali milik Allah”.  Sayyidina Ali r.a. menjawab : “Ucapan 
yang benar tetapi dimaksudkan untuk sesuatu yang batil. Mereka 
menghendaki agar tidak ada pemimpin. Padahal pemimpin harus 
ada, baik ataupun lalim”. Orang-orang tersebut pergi menuju 
Harura’ (dekat Kufah) sambil menyatakan diri keluar dari barisan 
Sayyidina Ali radhiallahu anhu, dari barisan Mu’awiyah, dari 
barisan orang-orang yang menyetujui gencatan senjata. Mereka 
itulah yang disebut sebagai kelompok khawarij generasi pertama. 

Amir An-Najjar dalam bukunya Akidah, Pemikiran, dan 
Filsafat Khawarij mengisahkan khawarij periode pertama 
berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali radhiallahu anhu, dan 
pengikutnya, Mu’awiyah dan pengikutnya, serta orang-orang 
yang mendukung gencatan senjata adalah kafir. Mereka juga 
mengkafirkan setiap yang berbuat dosa besar. Orang-orang 
khawarij tidak pernah berhenti menyerang Sayyidina Ali 
radhiallahu anhu, sampai akhirnya beliau syahid lewat tangan 
Abdullah bin Muljam salah satu pengikut khawarij. 

Kebanyakan orang khawarij berasal dari Arab Badui 
keturunan dari kabilah Rib’i. Mereka dikenal sangat fanatik, 
semangat, serta kuat dalam mempertahankan pendapatnya. 
Mereka juga dikenal sebagai kelompok yang suka berpegang pada 
zahir lafaz Al-Qur’an. Dan yang zahir ini tidak pernah mengarah 
pada maksud dan sasaran yang dimaksudkan. Khawarij juga 
dikenal sebagaik kelompok yang sangat berlebih-lebihan 
dalam beribadah. Mereka juga dikenal sangat loyal terhadap 
keyakinannya, dan pemberani dalam peperangan. Namun 
mereka merupakan sumber keresahan. Mereka tak ubahnya 
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seperti ranjau yang selalu mengancam keamanan negara di mana 
pun mereka tinggal. Mereka selalu bertentangan dan berselisih di 
kalang mereka sendiri. Inilah yang menyebabkan mereka selalu 
kalah dalam peperangan, sekalipun mereka di medan perang 
sangat pemberani.

Beberapa di antara ciri-ciri kelompok khawarij antara lain: 
(1) Mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan atau 

sependapat dengan mereka, meskipun orang tersebut adalah 
saudara sesama Muslim; 

(2) Islam yang paling benar adalah Islam yang dipahami dan 
diamalkan menurut meraka, sedangkan Islam yang tidak 
sepaham dengan mereka adalah termasuk Islam yang tidak 
benar; 

(3) Orang-orang Islam yang tersesat dan telah dihukumi kafir 
oleh mereka harus dibawa kembali ke Islam, sesuai dengan 
yang mereka pahami dan amalkan; 

(4) Pemerintahan dan ulama yang tidak sependapat atau  sepaham 
dengan mereka adalah sesat; 

(5) Mereka bersikap sangat fanatik dalam pemahaman dan tidak 
segan-segan menggunakan kekerasan dan pembunuhan 
untuk mencapai tujuan mereka. 

Wallaahu a’lam. r

َّيَالي  نْيَا بَقَاء   ˜َوََل تََزْع ِلَحاِدثَِة الل  فََما ِلَحَوِدِث الدُّ
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Dan janganlah kau kehilangan kesabaran dalam 
menghadapi berbagai musibah. Karena semua 

musibah di dunia ini tidak ada yang kekal
(Imam Syafi’i)
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Setiap agama menganjurkan kelembutan dan kekuatan 
atau daya jihad. Agama akan berfungsi normal manakala 

kedua misi ini berjalan seiring. Agama tanpa kelembutan akan 
kehilangan akar di dalam masyarakat. Sebaliknya, agama tanpa 
kekuatan daya jihad akan kehilangan kontrol sosial. Agama harus 
mampu menampilkan kelembutannya kepada orang-orang yang 
mengikuti ajarannya dan harus bersikap tegas kepada mereka 
yang menentang ajarannya.

Bagi mereka yang taat akan diberi ganjaran surga dan 
ganjaran neraka bagi mereka yang mengingkarinya. Ini sejalan 
dengan ayat : Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-
orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-
orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu melihat 
mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-
Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas 
sujud (QS. al-Fath (48): 29).

Kekuatan daya jihad di dalam setiap agama amat diperlukan. 
Dalam Islam, misalnya, daya jihad diperlukan untuk menegakkan 
kebenaran dan menumpas kebatilan. Tanpa kekuatan ini, maka 
agama akan dikalahkan oleh nilai-nilai lain yang mungkin 
destruktif bagi kemanusiaan. Sebagai contoh, rezim kebatilan 
dan kekuatan tirani yang berkuasa di dalam masyarakat perlu 
diakhiri dengan mengedepankan kekuatan jihad. Daya jihad 
juga diperlukan untuk memberantas kebodohan, kemiskinan, 
dan berbagai kelemahan yang menggerogoti masyarakat.

Namun, penggunaan daya jihad ini tetap harus berada di 
bawah kontrol ijtihad dan mujahadah yang terukur. Ijtihad ialah 

GORESAN IMAM BESAR

Ketika Agama Kehilangan Daya Jihad 
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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pengerahan kekuatan nalar umat di dalam mengartikulasikan 
nilai-nilai ajaran agamanya. Sedangkan, mujahadah adalah 
pengerahan aspek rohani umat di dalam menghayati nilai-nilai 
luhur agamanya. Daya jihad, ijtihad, dan mujahadah harus 
dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jihad tanpa kontrol 
ijtihad dan mujahadah bisa berpotensi melahirkan kekerasan. 
Karena itu, daya jihad tidak identik dengan kekerasan. Daya 
jihad juga tidak mesti harus ada yang menjadi korban. Jihad yang 
paling akbar kata Nabi ialah jihad melawan diri sendiri.

Pencitraan positif terhadap jihad dalam Islam benar-benar 
diperlukan saat ini. Daya jihad sesungguhnya sesuatu yang luhur 
dan merupakan bagian penting dalam agama (Islam). Namun, 
akhir-akhir ini kata jihad ternodai oleh sekelompok kecil warga 
umat yang menggunakan kekerasan di dalam menyelesaikan 
setiap persoalan keumatan. Semenjak maraknya terorisme dan 
bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama, maka sejak itu 
kata jihad berkonotasi negatif, setidaknya menurut sebagian 
pandangan dunia Barat.

Islam minus daya jihad akan kehilangan roh. Semangat daya 
jihad inilah yang membuat dunia Islam mencapai kejayaan pada 
masa lampaunya, terutama dalam masa keemasannya. Perluasan 
(futuhat) dunia Islam sampai ke Afrika, anak benua India, Eropa, 
sampai ke Asia Tenggara merupakan bagian penting kekuatan 
daya jihad. Perluasan itu tidak dapat disebut ekspansi, apalagi 
kolonialisme karena mereka memilih Islam sebagai pilihannya 
sama sekali tidak melalui paksaan, tetapi dengan kesadaran 
sendiri berkat kesuksesan dakwah yang dijalankan oleh para 
penganjurnya yang menampilkan Islam sebagai nilai-nilai 
kemanusiaan yang amat mengesankan.

Daya jihad pada agama tidak boleh digunakan untuk 
mempertahankan kebatilan. Sebaliknya, kelembutan agama 
tidak bisa digunakan untuk mendiamkan berlangsungnya 
kebatilan. Dengan kata lain, agama tidak boleh kalah terhadap 
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kebatilan dan harus mendukung tegaknya kebenaran. Namun, 
di dalam mendukung kebenaran itu tidak serta-merta harus 
ditegakkan dengan kekuatan.

Dalam Islam menyerukan kebenaran dilakukan dengan 
persuasif sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an : Serulah 
(manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 
baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 
tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. al-Nahl 
(16): 125). Al-Qur’an juga menegaskan tidak ada paksaan dalam 
beragama : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) 
(QS. al-Baqarah (2): 256). Jika ajaran sebijak ini tersingkir di 
dalam kehidupan, Tuhan dan para makhluk-Nya yang lain tentu 
tidak lagi akan respek kepada manusia dengan segala akibatnya. 
(Harian Republika, 8 Oktober 2021 M/1 Rabi’ul Awwal 1443 H). 
(DN)

ان ادلنيا دحض مزةل,ودار مذةل, معرانه اىل خرائب صائر, 
ا اىل القبور زائر, مشلها عىل الفرق موقوف, وغناها اىل وساكهن

 والاعسار فهيا يسار ,الفقر مرصوف, الاكثار فهيا اعسار

 
 

font 28 
Dunia adalah batu yang licin dan kampung yang kumuh. Bangunannya kelak roboh, penduduknya 
adalah calon penghuni kubur, apa yang dikumpulkan akan ditinggalkan, apa yang dibanggakan akan 
disesalkan, mengejarnya sulit, meninggalkannya mudah. 

“Dunia adalah batu yang licin dan kampung yang 
kumuh. Bangunannya kelak roboh, penduduknya adalah 

calon penghuni kubur, apa yang dikumpulkan akan 
ditinggalkan, apa yang dibanggakan akan disesalkan, 

mengejarnya sulit, meninggalkannya mudah” 
(Imam Syafi'i rahimahumullah)
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Pada bahasan sebelumnya dijelaskan tentang hal-hal yang 
mengarahkan seseorang akan mati dalam keadaan apa. 

 Tatkala banyak manusia Allah panggil kembali keharibaan-
Nya dan mengalami sakit. Narasumber mengajak bersyukur atas 
nikmat hidup dan nikmat sehat. Bila kita adalah seorang muslim 
maka mantapkanlah jiwa kita untuk selalu menepati perintah 
Allah Subhanahu wa Ta’ala. Apabila melakukan dosa bersegera 
bertaubat dari dosa yang dilalkukan dan takut setakut-takutnya 
jangan sampai terus-menerus melakukan dosa.

Ciri orang yang bertakwa adalah segera istighfar setelah 
melakukan dosa. Dalam Al-Qur'an Surat Ali ‘Imran ayat 135 
disebutkan:

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan 
menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya” 
(QS. Al-Ahzab/33: 41).

                     

 

Akhir Kehidupan Manusia 
(Kitab An-Nashaihud  Ad-Diniyyah)

Oleh : Drs. KH. Ahmad Dzulfatah Yasin, MA

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Artinya : “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan 
perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat  ...
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Apabila berbuat dosa, menzhalimi diri sendiri atau orang 
lain. Yang terpenting adalah jangan terus-menerus berbuat dosa, 
Walam yusirru, al-Israr fil ma’shiyah: tidak terus menerus berbuat 
dosa. Apapaun dosanya agar segera kita bertaubat. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

Selalulah meminta kepada Allah husnul khatimah: 
penghabisan atau akhir yang baik. Ada sebuah riwayat yang 
menerangkan bahwa syaithan berkata bahwa punggungnya terasa 
patah bila mendengar orang yang meminta husnul kahtimah. 
Ketika seseorang yang bangga dengan perbuatan baiknya penulis 
kitab khawatir khawatir dia telah difitnah syaithan. Perbanyaklah 
memuji Allah  dan bersyukur atas nikmat Islam, karena itu 
adalah  adalah a’zhamu ni’am wa akbaruha (nikmat teragung dan 
terbesar). 

Sesungguhnya jika Allah memberikan semua fasilitas dunia  
kepada seorang hamba, namun tercegah dari hidayah Islam, yang 
demikian adalah hal yang tidak baik baginya, bisa berakibat pada 
su’ul khatimah.Jika seseorang diberikan Islam dan tercegah dari 
dunia yang demikian tidak membahayakannya. Yang pertama 
berujung pada neraka, sedangkan yang kedua maka akan 
berakhir pada masuk surganya Allah Ta’ala. Hendaklah engkau 
takut mati dalam keadaan su’ul khatimah, karena Allah adalah 
Yang Membolak-balikan hati. Allah akan Memberi petunjuk 

Artinya : “Orang yang bertaubat dari dosa, bagaikan 
seorang yang tidak berdosa” (HR. Ibnu Majah : 4240 ).

 ُ نْبم لم مْن َلم ذم نِْب َكم        التَّائُِب ِمْن اذلَّ
 

... akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka 
dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada 
Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, 
sedang mereka mengetahui”.
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kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa saja yang 
dikehendaki. Dalam hadis disebutkan:

Siapa yang Allah takdirkan beruntung hatinya akan Allah 
arahkan kepada perbuatan baik yang menyebabkan masuk 
surge. Dan orang yang Allah takdirkan celaka maka pada akhir 
hidupnya akan Allah arahkan untuk melakukan perbuatan yang 
menyebabkan masuk neraka. Hadis ini menerangkan   bahwa 
ahli takwa berada pada puncak ketakutan untuk masuk kepada 
golongan su’ul khatimah.

Sebagian salaf ash-shalih mengatakan : tidaklah seseorang 
boleh merasa aman dari hilangnya iman dalam agamanya. Para 

د   َعن   ُعو  دي هللاي ب ني َمس  ني َعب  دي الَرْح    .... َأِبي  َعب 
ي ي لي ال َجنذةي َحَّتذ َما  فََواَّلذ َمُل بيَعَملي َأه  نذ َأَحَدُُك  لََيع 

ِ
ُه ا ُ هَل غَْي 

ِ
اَل ا

َمُل بيَعَمللي  هي ال كيتَاُب فَيَع  ُق عَلَي  بي َراٌع فَيَس   الذ ذي
ِ
يَُكوُن بَي نَُه َوبَي ََنَا ا

َمُل بيعَ  نذ َأَحَدُُك  لََيع 
ِ
ُخلُهَا َوا لي النذاري فَيَد  للي  َمللي َأه  النذلاري َحلَّتذ  َأه 

َملُل  لهي ال كيتَلاُب فَيَع  ُق عَلَي  بي َراٌع فَيَسل   الذ ذي
ِ
َما يَُكوُن بَي نَلُه َوبَي ََنَلا ا

ُخلُهَا لي ال َجنذةي فَيَد   بيَعَملي َأه 
Artinya : “Dari Abu Abdullah Rahman dari Abdillah ibn Mas'ud.... 
Maka demi Allah yang tiada Ilah selain-Nya, ada seseorang 
diantara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga sehingga 
tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta saja, 
kemudian ia didahului oleh ketetapan Allah lalu ia melakukan 
perbuatan ahli neraka dan ia masuk neraka. Ada diantara kalian 
yang mengerjakan amalan ahli neraka sehingga tidak ada lagi 
jarak antara dirinya dan neraka kecuali sehasta saja. kemudian ia 
didahului oleh ketetapan Allah lalu ia melakukan perbuatan ahli 
surga dan ia masuk surga” (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam 
Bad’ul Khalq)”.
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salaf merasa sangat takut akan mendapatkan su’ul khatimah 
padahal mereka ahli beramal shalih. Seandainya diperlihatkan 
dua tawaran, mati dalam Islam di pintu kamar sedangkan tawaran 
mati syahid dan di pintu rumah, maka penulis akan memilih mati 
di pintu kamar, di tempat terdekat. Karena dia tidak tahu apa yang 
kan terjadi antara pintu kamar dan pintu rumah.

Ketahuilah bahwa kebanyakan orang yang mati su’ul khatimah 
adalah orang yang meremehkan shalat fardhu dan zakat yang 
wajib, orang-orang yang menyelidiki atau mencari-cari kesalahan 
dan keburukan muslimin, yang mengurangi takaran dan 
timbangan, yang suka menipu dan mencurangi urusan muslim 
pada urusan agama dan dunia, orang-orang yang mendustakan 
wali-wali kekasih Allah dan mengingkari mereka tanpa alasan 
yang benar, orang-orang yang mengaku-ngaku wali Allah tanpa 
kebenaran dan lain-lain yang tercela menurut agama.

Ada doa yang diajarkan agar selamat pada waktu sakaratul 
maut, karena setiap orang yang menghadapinya digoda oleh 
syaithan.  Inilah doa yang dimaksud :

Wallahu’alam. r (BUT) 

Artinya : “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
penguasaan setan kepadaku saat kematian” .

َُّهمَّ  ْنَد الَْمْوتي  الل ْيَطاُن عي َ الش َّ َن  َأْن يََتَخبََّطِني ِّني َأُعْوُذ بيَك مي  ا 

 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)



Mimbar Jumat No.1134/XXIII/2120

Nama Agama SemulaNo.

1.  Lina Nadila Protestan

2.  Suwarni Budha

3.  Federica GI Rusti Arini Kristen

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 27 Oktober - 3 November 2021 :

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

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 :

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



29 Rabi'ul Awal 1443 H / 05 Nopember 2021 M 21

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



Mimbar Jumat No.1134/XXIII/2122

No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

06 Nov

07 Nov

08 Nov

09 Nov

10 Nov

11 Nov

Narasumber

Drs. H. Abdul Halim 
Sholeh, MM

Dr. H.M. Yusuf 
Sidiq, MA 

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

Mulyono Lodji, M.Si

H. Nur Khayyin 
Muhdlor, Lc, MA

Moch. Taufiqur-
rahman, MA 

Bahasan/ Materi

Fathul Bari - Syarah 
Shahihul Bukhari

Al-Fiqh 'Ala Al- 
Madzahibul Arba'ah

Kaasyifatus as-Sajaa 
fi Syarhi Safinatu 
an-Naja

Pemberdayaan 
Umat dan 
Masyarakat

Fiqih Muamalah, 
Fathul Wahab

Tijan Ad-Daruri

 

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 29 Oktober 2021, adalah untuk :
1. Almarhum KH. Ahmad Astamar. Wafat, 27 Oktober 2021 di 

Jakarta
2. Almarhum Marhasan Lili bin H. Lili, usia 82 tahun. Wafat, 

25 Oktober 2021 di Jakarta
3. Almarhum H. Nurhasa bin Jayut Rajaya, usia 80 tahun. 

Wafat, 05 Oktober 2021 di Kuningan Jabar
4. Almarhum Katiman bin Fulan, usia 59 tahun. Wafat, 21 Juli 

2021 di Jakarta
5. Almarhumah Hj. Chasanah binti Warso, usia 100 tahun. 

Wafat, 25 Oktober 2021 di Lamongan
6. Almarhumah Hj. Ratu Hasanah binti H. Tubagus Halimy, 

usia 66 tahun. Wafat, 23 Oktober 2021 di Ciputat
7. Almarhumah Ibu Watikah Zainab, usia 70 tahun. Wafat, 05 

September 2021 di Garumukti, Garut
8. Almarhumah Heti Indayati binti Jujun, usia 40 tahun. Wafat, 

23 Oktober 2021 di Sukabumi
9. Almarhumah Nasihatin binti Lamuri, usia 60 tahun. Wafat, 

22 Oktober 2021 di Kediri Jatim
10. Almarhumah Sri Murtinah binti Agus Mufti, usia 63 tahun. 

Wafat, 21 Oktober 2021 di Tegal Jateng
11. Almarhumah Hj. Djumiati binti Ngatirin. Wafat, 16 Juni 

2021 di Depok
12. Almarhumah Ibu Rubinem binti Amat Munawi, usia 61 

tahun. Wafat, 18 Juli 2021 di Ciledug Tangerang.

َ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



Mimbar Jumat No.1134/XXIII/2124

Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal
 
        06 04 : 07 11 : 40 14 : 57 17 : 50 19 : 02

     07 04 : 07 11 : 40 14 : 58 17 : 51 19 : 02

     08 04 : 07 11 : 40 14 : 58 17 : 51 19 : 03

     09 04 : 07 11 : 40 14 : 59 17 : 51 19 : 03

    10 04 : 06 11 : 40 14 : 59 17 : 51 19 : 03

  

Pelaksana Penerbitan Mimbar Jum’at

Penasehat: Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin 
Umar, MA Penanggung Jawab: Kepala Bidang Penyelenggara 
Peribadatan, KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc, MA Pimpinan 
Redaksi: H. Abu Hurairah Abd. Salam, Lc, MA  Wakil  Pim. 
Redaksi: H. Djamalullail, M.Pd.I Sekretaris Redaksi: H. Ahmad 
Mulyadi, SE.I Wakil Sekretaris: Abdul Rasyid Teguhdin Hamid, 
M.Pd Dewan Redaksi: H. Saparwadi, SE.I; Drs. H.A. Dzulfatah 
Yasin, M.Ag; Hendra Sofiyansyah, S.Sos; Budi Utomo, Lc, MA; 
Ibrahim Atho, S.Ag; Habibah Munawaroh, S.Pd.I  Bendahara: 
Endang Suherna, SE  Wakil Bendahara: Subhan, S.Pd.I  TU dan 
Sirkulasi: H. Aminuddin; Rullyansyah; Didiet Nanditio, SE; 
Joni Sagara; Suharti; Aril Muhrizadipura.

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku November 2021
JADWAL WAKTU SHALAT



“Deklarasi Pemuda Ekonomi Masjid (EMAS) dan Launching Leader 
Preneur” untuk Memperingati Hari Sumpah Pemuda 

di Masjid Istiqlal, Kamis (28/10/2021)



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 10.30 - 11.30)
	 Nara	Sumber	:		Dr.	KH.	Muchlis	M.	Hanafi

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

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

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

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

@masjidistiqlal.official www.istiqlal.or.id


