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PENGANTAR REDAKSI

Pembaca Mimbar Jum’at yang dimuliakan Allah.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 
membawa kita pada situasi yang penuh dengan ketidakpastian. 

Pembatasan kontak fisik untuk mencegah penularan dan 
penyebaran Covid-19 merubahh cara berkomunikasi kita dari 
fisik menjadi daring dan digital. Hal ini telah membawa kita ke 
dunia digital secara lebih cepat dan lebih masif.

Kegiatan berjamaah di masjid di masa pandemi juga harus 
dilakukan dengan menaati protokol kesehatan bahkan pemerintah 
sangat berharap agar pencegahan penularan Covid-19.

Masjid dan Rumah ibadah lainnya harus menjadi contoh 
terbaik pencegahan penyebaran Covid-19. Selama masa pandemi, 
kami di  Masjid Istiqlal sudah melakukan semua kegiatan melalui 
daring kecuali ibadah shalat tentunya. Dan sampai saat ini sudah 
mulai beradaptasi dengan aktivitas tersebut.

Tanpa terasa sudah setahun lebih kita berada di masa 
pandemi, yang membuat kita harus     beradaptasi dengan dunia 
daring. Kita harus tetap mengikuti himbauan pemerintah serta 
mentaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga 
jarak aman dengan orang lain, dan disiplin mencuci tangan 
serta menghindari kerumunan. Tidak perlu keluar rumah jika 
tidak ada urusan yang sangat penting. Tidak perlu takut, cemas, 
tetaplah bergembira agar imunitas tubuh tidak turun sehingga 
mudah sakit.

Selain ikhtiar menjalankan protokol kesehatan secara ketat 
kita juga juga dianjurkan menghindari virus Covid-19 dengan 
memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wata'ala agar 
terhindar dari virus corona seraya kita berusaha mengatasinya 
dengan mencegah penyebarannya, membantu mereka yang 
tertimpa musibah, serta berusaha mencari solusi untuk 
pengobatannya. r (AHAS)
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KHUTBAH JUM’AT

Menghindari Malapetaka Lisan 
Menuju Selamat Dunia dan Akhirat

Oleh : KH. A. Rofiuddin Mahfudz, M.Ag

(Intisari Khutbah Jum’at, 21 Dzulqa’idah 1442 H / 2 Juli 2021 M)

Khutbah Pertama 

Tak ada yang sia-sia seluruh yang diciptakan Allah subhanahu 
wata'ala. Kata-kata ini benar karena seluruh keberadaan di jagat 

ini memiliki maksud dan tujuan, entah diketahui manusia maupun 
tidak. Termasuk dalam hal ini seluruh anggota badan manusia, 
seperti mata, hidung, telinga, lisan, kaki, tangan, dan organ-organ 
luar dan dalam, serta sel-sel yang tak terhitung jumlahnya.

ل  َالَْحْمد   يْ  ِلل ل َ  َمنْ  اَّلذ ْدقل  عَلَْيهل  تََوّكذ لَ  َوَمنْ  َكَفاه   نليذة   بلصل  تََوسذ
لَْيهل 
ِ
ت لَباعل  ا بَه   ََشليَْعتلهل  ِبل ه   َوَمنل  َوَأْدََنه   قَرذ  َأْعَدائلهل  عََل  اْستَنََْصَ

ه   َوَحَسَدتلهل  اَلة   َوتََوالذه   نَََصَ اَلم   َوالصذ َنَ  عََل  َوالسذ دل ي ل د   س َ َحمذ  م 
ل  َوعََل  ابلهل  أ لل يْنَه   َحافَظَ َوَمنْ  َوَأْْصَ ْ  َوَجاَهدَ  دل ْيلل  فل  للال  َسبل
ا َا بَْعد   َأمذ ْوَن، فَيَاَأُّيه ْسللم  ذق ْواللاَ  الْم  ت ْوت نذ  ت َقاتله َحقذ  ال الذ  َواَلتَم 

ِ
 ا

 ْ ـْت  ْونَ  َوَأن ْسللم  َتابلهل  فل  تََعالَ  للا   قَالَ  فََقدْ  م  ْيل  كل  اْلَكرل
ْسل  اْقَرأ   ي َربل كَ  ِبل ل نَسانَ  َخلََق  َخلََق، اَّلذ

ِ
نْ  ااْل ، مل  اْقَرأ   عَلَق 

 اْْلَْكَرم   َوَربهكَ 
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Semua itu merupakan nikmat besar. Nikmat yang tak mungkin 
bisa dibalas secara sepadan, kecuali sekadar mensyukurinya, baik 
melalui kata-kata maupun perbuatan. Bersyukur lewat perkataan 
bisa dilakukan dengan mengucapkan hamdalah atau kalimat puji-
pujian lainnya; sementara bersyukur lewat tindakan akan tercermin 
dari kualitas perbuatan: apakah sudah baik, bermanfaat, atau 
sebaliknya?

Jamaah shalat Jumat rahimakumullah.
Di antara semua anggota badan itu yang paling krusial adalah 

lisan. Lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa 
menimbulkan manfaat, namun sekaligus mudarat yang besar bila tak 
benar penggunaannya. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan, 
salâmatul insan fî hifdhil lisân (keselamatan seseorang tergantung 
pada lisannya). Melalui kata-kata, seseorang bisa menolong orang 
lain. Dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian 
tak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi orang lain.

Karena saking krusialnya, Islam bahkan hanya memberi dua 
pilihan terkait fungsi lisan: untuk berkata yang baik atau diam saja. 
Seperti bunyi hadits riwayat Imam al-Bukhari :

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendahuluinya dengan 
mengungkapkan keimanan sebelum memperingatkan tentang 
bagaimana sebaiknya lisan digunakan. Keimanan adalah hal 
mendasar bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa urusan lisan 
bukan urusan main-main. Hadits di atas bisa dipahami sebaliknya 
(mafhum mukhalafah) bahwa orang-orang tak bisa berkata baik 
maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya kepada Allah 
subhanahu wata'ala dan hari akhir. Ini menarik karena lisan ternyata 
berkaitan dengan teologi.

ِمنُ  ََكنَ  َوَمن   مِ  ِِبللِ  يُؤ  لآِخرِ  َوال َيو  ا فَليَــُقل   ا  ً  ِليَـصـُمــت   َأو   َخـْي 
Artinya : “Siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wata'ala dan 
hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam.”
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Kenapa dihubungkan dengan keimanan kepada Allah 
subhanahu wata'ala dan hari akhirat? Hal ini tentang pesan 
bahwa segala ucapan yang dikeluarkan manusia sejatinya selalu 
dalam pengawasan Allah subhanahu wata'ala. Ucapan itu juga 
mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia 
melainkan pula di akhirat. Orang yang berbicara sembrono, 
tanpa mempertimbangkan dampak buruknya, mengindikasikan 
pengabaian terhadap keyakinan bahwa Allah subhanahu wata'ala 
selalu hadir menyaksikan dan hari pembalasan pasti akan datang. 
Allah subhanahu wata'ala juga mengutus malaikat khusus untuk 
mengawasi setiap ucapan kita.

Banyak hal tidak baik (kotor) yang dapat muncul dari lisan. 
Seperti ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah 
mungkin bagi sebagian orang asyik sebagai kembang obrolan, namun 
ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memupuk kebencian, 
serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh 
lain adalah fitnah. Yakni, sengaja menebar berita tak benar dengan 
maksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung 
adu domba, hingga pertengkaran bahkan pembunuhan. Sifat ini 
sangat dibenci Islam. Fitnah masuk dalam kategori kebohongan 
namun dalam level yang lebih menyakitkan.

Inilah relevansi manusia dikaruniai akal sehat, agar ia berpikir 
terhadap setiap yang ia lakukan atau ucapkan. Berpikir tentang nilai 
kebaikan dalam kata-kata yang akan kita ucapkan, juga dampak 
yang bakal timbul setelah ucapan itu dilontarkan. Ini penting dicatat, 
supaya kesalahan tak berlipat ganda karena lisan manusia yang tak 
terjaga. Politisi yang sering mengingkari janji itu buruk, tapi akan 
lebih buruk lagi bila ia juga tak pandai menjaga lisannya. Pejabat 

Artinya : “Tak ada suatu kalimat pun yang diucapkan 
melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu 
hadir” (QS. Qaf : 18).
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yang gemar berbohong itu buruk namun akan lebih buruk lagi bila 
ia juga pintar berbicara. Dan seterusnya. Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda: 

Jamaah shalat Jumat rahimakumullah.
Di zaman modern ini, ucapan atau ujaran tak semata muncul 

dari mulut tapi juga bisa dari status facebook, cuitan di twitter, 
meme di instagram, konten video, dan lain sebagainya. Media 
sosial juga menjadi ajang ramai-ramai berbuat ghibah, fitnah, tebar 
kebohongan, provokasi kebencian, bahkan sampai ancaman fisik 
yang membahayakan. Makna lisan pun meluas, mencakup pula 
perangkat-perangkat di dunia maya yang secara nyata juga mewakili 
lisan kita. Dampak yang ditimbulkannya pun sama, mulai dari 
adu domba, tercorengnya martabat orang lain, sampai bisa perang 
saudara.

Karena itu, kita seyogianya hati-hati berucap atau menulis 
sesuatu di media sosial. Berpikir dan ber-tabayyun (klarifikasi) 
menjadi sikap yang wajib dilakukan untuk menjamin bahwa apa 
yang kita lakukan bernilai maslahat, atau sekurang-kurangnya tidak 
menimbulkan mudarat. Sekali lagi, ingatlah bahwa Allah subhanahu 
wata'ala mengutus malaikat khusus untuk mengawasi ucapan kita, 
baik hasil lisan kita maupun ketikan jari-jari kita di media sosial.

Artinya : “Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian 
semua sepeninggalku adalah orang munafiq yang pintar 
berbicara” (HR. At-Tabrani).

ن  
ِ
ْ  َأَخـاف   َما َأْخَوَف  إ ل  بَْعِديْ  عَلَْيــك  نَاِفق   ك  َِّسانِ  عَِلـي   م   إلِل

Artinya : “Tak ada suatu kalimat pun yang diucapkan 
melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu 
hadir” (QS. Qaf : 18).
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Khutbah Kedua 

آ نِ  ِف  َولكي  ِلي  للاه  كَ اَبرَ  ِ، القهري ي  َونََفَعِني  الَعِظْيي كه ّيا
ِ
 اِبل ّيِت  َوا

كيرِ  ِ . والا ِ اهه  احلَِكْيي ن اد   تَعَاَل  ا  ف   بَر   َمِل   َكِريي   َجوا وي  َرِحْيي   َرؤه

ده  َساِنهِ  عَلَ  للِ  َاليَحمي حي
ِ
ره  ا كي ِفييِقهِ  عَلَ  َله  َوالشُّ ِتنَاِنِه. تَوي  َوِامي

هَده وَ  لا  ِاَلَ  لَ  َآني  َآشي
ِ
َدهه  َوللاه  للاه  ا هَده  َله  ََشِييكَ  لَ  َوحي  آ نا  َوَآشي

َدنَ  ياِ ًدا س َ َحما هه  مه ده ه  َعبي له وي اِعى َوَرسه َواِنِه. ا لَ  ادلا  َصلاِ  اللههما  ِرضي
ِدنَ  عََل  ياِ د   س َ َحما اِبهِ  َاِلِ  ِوعََل  مه َ ي  َوَاْصي ًما َوَسلاِ ِليي اكِ  تَسي ً  ثْيي

ا ده  َآما َا فَياَ  بَعي اقهواللاَ  النااسه  َاُّيُّ َما ِات ا َآَمرَ  ِفيي  ََنَىى ََعاا َوانيََتهوي
ا وي ي  للاَ  َآنا  َواعيلَمه ر   َآَمَركه  ئَِكِتهِ  ِبَمل   َوثَـَن  ِبنَفيِسهِ  ِفييهِ  بََدآَ  ِبأَمي
ِسهِ  نا  تَعَاَل  َوقَالَ  ِبقهدي ِ

نَ يهَص  َوَمل ئَِكتَهه  للاَ  ا  يأ   الناِب  عَلَ  لُّوي
َا يينَ  َاُّيُّ ِ ا الا ا آ َمنهوي ُّوي ا عَلَييهِ  َصل وي اِمه ًما. َوَسل ِليي  عََل  َصلاِ  اللههما  تَسي

ِدنَ  ياِ د   س َ َحما ي  عَلَييهِ  للاه  َصلا  مه ِدنَ  آ لِ  َوعََل  َوَسلاِ ياِ د   س َ َحما  مه
يِبيأ ئِكَ  َوعََل  ِلَ  َان سه ه  َوَمل ئَِكةِ  َوره ل َ اي ِبيي َض  َقرا اههما  َواري  َعنِ  الل

خلهلََفاءِ  اِشِديينَ  اي ر   َآِب  الرا َر بَكي ثيَمان َوَعه  بَِقياةِ  َوَعني  َوعَِل  َوعه
َحابَةِ  َ  الصا َ  َوََتِبِعي َوالتااِبِعيي َسان   لَههمي  التااِبِعيي حي مِ  اِبِ يينِ  ِالَىَيوي ِ  ادلا
َض  َتِكَ  َمَعههمي  َعناا َواري َحمَ  ّيَ  ِبَرْحي َ  َاري يي اِْحِ  الرا

َ  اغيِفري  َاللههما  ِمِنيي ؤي ِمنَاِت  لِليمه هؤي ل َ  َواي ِلِميي هسي ل ِلَماِت  َواي هسي ل  َواي
يأ ءه  همي  َاَلحي َواِت  ِمْني َلمي اَلمَ  َآِعزا  اللههما  َواي سي

ِ
ل َ  اي ِلِميي هسي ل  َوَآِذلا  َواي

كَ  ي َ  الّشاِ ِِكيي لهّشي ي  َواي اةَ اي  ِعَباَدكَ  َوانيصه ِدي هَوحاِ ي  ل  نََصَ  َمني  َوانيصه
يينَ  ِ لي  ادلا ذه َ  َخَذلَ  َمني  َواخي ِلِميي هسي ل ري  وَ  اي يينِ  َدماِ ِ  َواعيلِ  َآعيَداَءادلا

َماتِكَ  َل  ََكِ
ِ
مَ  ا ييِن. يَوي ِ فَعي  اللههما  ادلا لَباَلءَ  َعناا ادي لَواَبءَ  اي  َواي
َلِزلَ  ِلَحنَ  َوالزا ءَ  َواي وي لِفتينَةِ  َوسه ِلَحنَ  اي َا َظهَرَ  َما َواي  بََطنَ  َوَما ِمْني

نَ  َعني  ياا بَََلِ وِنييس ِ ةً  ِانيده انِ  َوَسائِرِ  خأ صا َ لبهَلي َ  اي ِلِميي هسي ل ةً  اي  ّيَ  عأ ما
. َربا  َ لَعالَِميي انَا اي يَيا ِف  آ تِناَ  َرب ن نَةً  ادلُّ ل ِخَرةِ  َوِف  َحس َ نَةً  اي  َحس َ
ا  النااِر. عََذاَب  َوِقنَا نَا نَاَرب نَاَوِاني  َظلَمي ِفري  لَمي  َانيفهس َ نَا لَنَا تَغي َْحي  َوتَري

نَنا  نا  ! ِعَباَدللاِ  ايخلَاِِسِييَن. ِمنَ  لَنَكهوي ِ
ره  للاَ  ا لِ  يَأْمه لَعدي  اِبي

َسانِ  حي
ِ
ل ييتأ ءِ  َواي

ِ
بَ  ِذي َوا لقهري َىى اي شأ ءِ  َعنِ  َويَْني لَفحي هنيَكرِ  اي ل  َواي

لَبغيي ي  َواي كه ي لَعَ  يَِعظه نَ  لاكه وي وا تََذكاره كهره َ  للاَ  َواذي لَعِظْيي ي  اي كه كهري  يَذي
هه  وي كهره ي  ِنَعِمهِ  عَلَ  َواشي كه ره  يَِزدي كي َبي  للاِ  َوَلِ  َآكي
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َ  اغيِفري  َاللههما  ِمِنيي ؤي ِمنَاِت  لِليمه هؤي ل َ  َواي ِلِميي هسي ل ِلَماِت  َواي هسي ل  َواي
يأ ءه  همي  َاَلحي َواِت  ِمْني َلمي اَلمَ  َآِعزا  اللههما  َواي سي

ِ
ل َ  اي ِلِميي هسي ل  َوَآِذلا  َواي

كَ  ي َ  الّشاِ ِِكيي لهّشي ي  َواي اةَ اي  ِعَباَدكَ  َوانيصه ِدي هَوحاِ ي  ل  نََصَ  َمني  َوانيصه
يينَ  ِ لي  ادلا ذه َ  َخَذلَ  َمني  َواخي ِلِميي هسي ل ري  وَ  اي يينِ  َدماِ ِ  َواعيلِ  َآعيَداَءادلا

َماتِكَ  َل  ََكِ
ِ
مَ  ا ييِن. يَوي ِ فَعي  اللههما  ادلا لَباَلءَ  َعناا ادي لَواَبءَ  اي  َواي
َلِزلَ  ِلَحنَ  َوالزا ءَ  َواي وي لِفتينَةِ  َوسه ِلَحنَ  اي َا َظهَرَ  َما َواي  بََطنَ  َوَما ِمْني

نَ  َعني  ياا بَََلِ وِنييس ِ ةً  ِانيده انِ  َوَسائِرِ  خأ صا َ لبهَلي َ  اي ِلِميي هسي ل ةً  اي  ّيَ  عأ ما
. َربا  َ لَعالَِميي انَا اي يَيا ِف  آ تِناَ  َرب ن نَةً  ادلُّ ل ِخَرةِ  َوِف  َحس َ نَةً  اي  َحس َ
ا  النااِر. عََذاَب  َوِقنَا نَا نَاَرب نَاَوِاني  َظلَمي ِفري  لَمي  َانيفهس َ نَا لَنَا تَغي َْحي  َوتَري

نَنا  نا  ! ِعَباَدللاِ  ايخلَاِِسِييَن. ِمنَ  لَنَكهوي ِ
ره  للاَ  ا لِ  يَأْمه لَعدي  اِبي

َسانِ  حي
ِ
ل ييتأ ءِ  َواي

ِ
بَ  ِذي َوا لقهري َىى اي شأ ءِ  َعنِ  َويَْني لَفحي هنيَكرِ  اي ل  َواي

لَبغيي ي  َواي كه ي لَعَ  يَِعظه نَ  لاكه وي وا تََذكاره كهره َ  للاَ  َواذي لَعِظْيي ي  اي كه كهري  يَذي
هه  وي كهره ي  ِنَعِمهِ  عَلَ  َواشي كه ره  يَِزدي كي َبي  للاِ  َوَلِ  َآكي
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Hikmah yang 81 ini masih berkaitan erat dengan hikmah yang 
sebelumnya yang berbunyi : 

Menurut al-Junaid:

Hati yang Senang Lebih Berpotensi 
Lupa Allah SWT

HIKMAH

Oleh : KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc, MA

(Hikmah dari Kitab Al Hikam Ibn Atha’illah)

Artinya : “Orang-orang Arif (Ahlul Ma’rifah) itu jika dalam 
keadaan lapang hati (senang), mereka lebih takut (kepada 
Allah) dari pada jika mereka dalam keadaan sempit (susah). 
Dan hanya sedikit orang yang sanggup menjaga etika (kepada) 
Allah swt Ketika dalam keadaan lapang”.

َذا قُِبُضوا
ِ
َذا بُِسُطوا َأْخَوُف ِمْْنُْم ا

ِ
، َوََل يَِقُف عَََل ُحُدوِد  الَعاِرفُوَن ا

َلا 
ِ
 الَقِلْيلُ اأَلَدِب ِِف البَْسطِ ا

 

Artinya : “Allah swt menganugerahkan kepadamu rasa lapang 
untuk tidak membiarkanmu merasa susah, dan Allah swt 
memberimu rasa sempit, agar tidak membiarkanmu merasa 
lapang, kemudian Allah mengeluarkanmu dari rasa kedua 
duanya (lapang dan sempit) agar engkau tidak (bergantung) 
kepada selain Allah swt.”.

ي  ك  ط  س  ب   ي  ك  ضَ ب  ق  و   ض  بي الق   ع  م   ك  يي ق  بي  ُ  ل   ك   ط سي الب   ع  م   ك  ك  تي   ُ  ل   ك 
ي م  ني  ع   ك  ج  ر  خي أ  و   ي ل   ن  وي ك   َ  ل   ا ك    ه  ن  وي دَ  ء  ش 

 

Artinya : “Warna air sama dengan warna wadahnya / gelasnya”.

  ن  و  ل   اء  ال   ن  و  :  ل  ف  ار  الع  
إ
     ء  ن  ال
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Maksudnya ilmu Hakekat yang dicapai oleh al Arief sudah dapat 
mengenal Allah (Al-Ma’ruf) mendekati yang sebenar-benarnya.

Bagi orang orang Arief, rasa lapang dan sempit (senang dan 
susah) adalah anugerah Allah swt. baik itu karena disebabkan oleh 
sesuatu maupun tanpa sebab. Hal itu karena orang orang Arief, dalam 
setiap tarikan nafasnya  telah diserahkan pada Allah swt. Hanya Allah 
swt yang ada dalam hatinya.

Berbeda dengan orang awam yang masih banyak bergantung 
kepada selain Allah swt. Mereka merasa susah dan duka ketika dalam 
keadaan sempit, dan gembira ketika dalam keadaan lapang. Hal 
demikian ini terjadi karena ketergantungannya kepada Allah swt. 
belum maksimal. Sebaliknya para Arief, yang selalu dalam Keadaan 
Khauf (             ) kepada Allah swt. Ketika dalam keadaan lapang, 
justru rasa khaufnya lebih kuat dari pada ketika sempit. 

Susungguhnya keadaan lapang yang menyebabkan perasaan 
senang, itu lebih berpotensi menyebabkan seseorang lupa diri 
kepada Allah swt. dari pada Ketika seseorang merasa sempit dan 
susah. Orang-orang beriman ketika dalam keadaan susah mereka 

Artinya : “Al-Washil adalah jika seseorang telah dibukakan 
hijab dari hati nya maka menjadi jelas (tanpa penghalang). 
Salik yang demikian disebut Washil.”.

  : ل  اص  الو  
 
 ،َ ل    ّل   ت   و   ال   الس   ب  ل  ق   ن  ع   اب  ج  ال   ع  ف  ا ر  ذ  ا

 ل  اص  و   الآن   ال   الس   ن  أ   ال  ق  ي  
 

Artinya : “Setiap orang yang telah dibukakan hatinya untuk 
memahami makna-makna (rahasia Allah swt) dia adalah ARIF. 
Dan barang siapa yang menguasai pemahaman (rahasia Allah 
swt) secara terus-menerus, dia adalah WASIL Mutamakin, jika 
tidak (sampai mutamakin) maka dia adalah SAIR.”.

ُُ ف   ه  ي  ل  ع   ح  ت  فُ  ن  م   ُكل   ، ف   ف  ار  ع   و  هُ ف  ان  ع  ال   ود  هُ 
 
 ن  م   ن  ك  م  ت   ن  ا

 و   ن  ك   م  ت  مُ  ل  اص  و   و  هُف   ام  و   اد  ل   ع  ن  ع  ال   ود  هُُُ 
 
  ر  ائ  س   و  هُ ف  ّل  ا

 

 ف  و  خ  ال   ال  ح  
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mendekat dan munajat kepada Allah swt. semakin rajin Ibadah, rajin 
beristighfar, rajin beramal shalih, akan tetapi Ketika dalam keadaan 
senang, mereka merasa tidak ada masalah bahkan merasa sukses dan 
kepada Allah swt pun biasa biasa saja. Sebagaimana dikatakan oleh 
Syeikh Abil Abbas al Morsy r.a. : 

Sikap para Arief itu bercermin dari hadits Rasulullah saw. Ketika 
beliau berada di Gua Tsur Bersama Abu Bakar ; Ketika itu Abu Bakar 
RA ketakutan dengan mengatakan : “Ya Rasulullah, seandainya 
mereka (kaum quraisy yang mengejar) itu melihat kearah kaki mereka, 
pasti akan melihat kita”. Maka Nabi saw menjawab : “Jangan bersedih 
(khawatir), sesungguhnya Allah Bersama kita”.

Ketika Abu Bakar RA merasa khawatir, Nabi saw justru memberi 
harapan menguatkan hati Abu Bakar RA. Sebaliknya ketika dalam 
perang badar, karena jumlah pasukan kaum Muslimin hanya 319 
tentara, sedangkan kaum kafir jumlahnya 1000 tentara, maka Nabi 
berdoa kepada Allah swt, memohon agar Allah swt penuhi janjinya 
dengan memenangkan kaum Muslimin dalam perang tersebut, 
dengan doa : 

Artinya : “Umumnya orang jika ditakut-takuti ia takut, dan jika 
diberi harapan ia berharap. Adapun orang Arief, jika ditakut-takuti 
malah berharap dan jika diberi harapan malah takut”.

ذ   ة  ام  الع    وا ، و  اف  خ  وا أ  ف  و   ا خ  ا 
 
  ون  ف  ار  الع  و  اَ،َو  ج  وا ر  ج  ا ر  ذ  ا

ذا خ   ذ  ا و  و  ج  ا ر  و  ف  و   ا   وا.اف  خ  واَج  ا ر  ا 
 

Artinya : “Ya Allah, berilah aku kesuksesan sesuai apa yang telah 
Engkau janjikan kepadaku, Ya Allah, datangkan apa yang telah 
Engkau janjikan kepadaku, ya Allah, jika Engkau musnahkan 
kami orang-orang Islam, maka tidak akan ada lagi yang akan 
menyembahMu”.

َ  لج زْ اْنج  م  اللهُ  نج ت  دْ ع  ا و  َ   آ تج  م     اللهُنج ت  دْ ع  ا و   
 
ْ تُْ  نْ    اللهم ا  هج ذج ه   لج

ِ  لج هْ آ   نْ َج  ة  اب  ص  العج    ضج رْ  اأ  فج  دْ ب  عْ  تُ ل   مج ل  سْ الج
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Mendengar doa Nabi saw ini kemudian Abu Bakar RA. menimpali : 

Kali ini keadaannya berbalik, ketika Rasulullah saw berusaha 
‘menagih’ janji Allah swt untuk kemenangan dalam perang Badar, 
Abu Bakar berupaya memenangkan Rasulullah, bahwa janji Allah 
pasti ditepati. 

Lanjutan dari kalimat Hikmah di atas adalah : 

Hal ini terjadi karena ketika seseorang dalam keadaan senang, 
maka muncul rasa semangat dalam dirinya, yang menuntut adanya 
kebebasan jiwanya untuk mencari sesuatu yang senada dan seirama 
dengan rasa senang tersebut. 

Mereka adalah ahli thuma’ninah yang kuat ibarat gunung yang 
menjadi pakunya bumi agar seimbang yang tidak terpengaruh oleh 
keadaan sempit maupun lapang.   

Rasa lapang atau senang atau nyaman, itu anugerah Allah swt. 
Akan tetapi jika tidak dikendalikan, ia dapat menjerumuskan 
diri sendiri karena akan mengakibatkan hati tidak tahan dengan 
keadaan yang sebaliknya yaitu keadaan sempit hati. Bersenang-
senang mempunyai konotasi mengikuti hawa nafsu. Karena itu 
orang yang bersenang senang cenderung lupa pada Allah swt.  Inilah 
yang menyebabkan para Arief lebih takut keadaan lapang dari pada 
keadaan sempit (susah). r

Artinya : “Cukuplah doa mu (ya Rasulullah) sesungguhnya 
Allah swt telah menjanjikan kemenangan kepada kita”.

 ، ف  ك  ب  ر   ك  ت  د  اش  ن  م   ع  د  
 
ِا ن  د  ع  و   د  ق   ه  ن َا ا نلَّ      ص 

 

Artinya : “Dan hanya sedikit orang yang sanggup menjaga etika 
(kepada) Allah swt Ketika dalam keadaan lapang”.

َلا الَقِلْيلُ 
ِ
 َوََل يَِقُف عَََل ُحُدوِد اأَلَدِب ِِف البَْسطِ ا

 

Artinya : “Berhentilah pada (sekedar) rasa senang, tetapi 
jangan bersenang senang (melampaui batas)”.

ط ق   نْب َساط   ْف عَََل الَباس 
ِ
َك َواإل َّيا

ِ
  َوا
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Dalam sebuah perjalanan spiritual, seorang mursyid 
berjalan bersama para muridnya. Salah seorang muridnya 

menghampiri dirinya dan bertanya, “Ampun Syekh kita menuju 
ke mana?” Syekh tetap berjalan tanpa menjawab petanyaan 
muridnya.

Tidak lama kemudian, sang syekh menyapa muridnya, 
“Maaf, Nak, saya tadi masih sedang shalat. Kita terus saja 
melanjutkan perjalanan, di depan nanti kita belok kanan 
memotong jalan”.

Sang murid mengikuti petunjuk syekhnya sambil bertanya 
di dalam hati, bagaimana caranya syek shalat sementara ia tetap 
berjalan. Dalam kesempatan lain, ada juga beberapa murid 
menyapa dirinya tetapi bergeming, tetap ia duduk, berdiri, atau 
berjalan dengan tenang. Akhirnya sang murid menyimpulkan 
bahwa syeknya dalam segala kesempatan selalu shalat. Ada 
shalat yang dilakukan secara normal seperti orang-orang lain, 
berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Dalam kesepatan lain ia juga 
selalu shalat walaupun hanya dalam hati.

Pengalaman syekh di atas bukan hanya pengalamannya 
sendiri tetapi ternyata cerita yang sama banyak ditemukan 
di dalam dunia tarekat dalam berbagai aliran. Bahkan, ada 
jenis shalat yang dikenal dengan shalat da'im, yaitu shalat 
berlangsung terus menerus.

Terkait dengan ini banyak sekali para salik (penempuh 
jalan spiritual) tidak mau membatalkan wudhunya. Artinya 

GORESAN IMAM BESAR

Shalat Perspektif Syariah, 
Tarekat, dan Hakikat (4)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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begitu batal langsung berwudhu lagi karena shalatnya tidak 
ingin terputus sepanjang hari. Mereka tidak lagi menghitung 
jumlah rakaat, tetapi dalam berbagai kesempatan yang ada 
tidak pernah disia-siakan. Tadarusan Al-Qur’an juga dilakukan 
di dalam shalat. Hal ini mengingatkan kita kepada hadis yang 
diriwayatkan oleh Aisyah RA, bahwa panjang sujudnya Nabi 
(jika shalat sendiri)  sama panjangnya menadaruskan surah 
al-Baqarah, dua setengah juz, dan rukuknya sama dengan 
menadaruskan surah Ali Imran, satu setengah juz.

Shalatnya kaum ahlul haqiqah tidak lagi terbatas hanya di 
dalam ikatan-ikatan formal, sebagaimana sering dilaksanakan. 
Hati mereka di dalam keadaan apa pun selalu terhubung 
(wushul) dengan Allah subhanahu wata'ala. Namun, di sini 
jangan diartikan bahwa shalatnya ahlul haqiqah tidak lagi 
mengenal rukuk dan sujud.

Shalat-shalat rutin sama dengan orang lain, namun shalat 
dalam arti melakukan connecting dengan Tuhan mereka lakukan 
dengan caranya sendiri. Mereka bisa memperoleh kekhusyukan 
sejati, baik di dalam shalat formal maupun dengan shalat duduk 
atau dalam keadaan apa pun.

Hati mereka selalu mengamalkan rukuk-sujud di hadapan 
Allah subhanahu wata'ala. Wajar jika para ahlul haqiqah 
lebih banyak menyendiri dan membatasi diri tampil di dalam 
kegiatan publik karena tidak ingin waktu shalatnya terpotong 
oleh kegiatan-kegiatan lain meskipun itu adalah kegiatan amal 
shaleh.

Bagi ahlul haqiqah tidak lagi terikat dengan istilah waktu-
waktu shalat (mawaqit al-shalah) karena waktu 24 jam 
sudah bersambung. Cara memahami ayat, “Dirikanlah salat 
dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan 
(dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu 
disaksikan (oleh malaikat)” (QS. al-Isra'[17]:78), sebagai shalat 
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siang dan malam dan semakin banyak dan lama semakin bagus 
sehingga hilang batas pemisah antara satu shalat dengan shalat 
yang lain, yang dalam fikih dikenal shalat lima waktu.

Kualitas shalat mereka tidak perlu diragukan. Shalat ahli 
tarekat saja sedemikian dalamnya sehingga dilukiskan Nabi 
dengan, La shalata illa bi hudhur al-qalb (tidak ada shalat tanpa 
kehadiran kalbu).

Ada beberapa cerita konon ada orang yang sujud di dalam 
shalatnya berhari-hari walaupun ia menyangkanya sujud 
normal. Orang lain yang kemudian mengingatkan kalau 
sujudnya berhari-hari.

Pemandangan seperti ini juga pernah dialami Khidhir yang 
berada di dalam gua selama 309 tahun walaupun dirasakan 
hanya sesaat, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Qur’an, 
“Dan, mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan 
ditambah sembilan tahun (lagi)” (QS. al-Kahfi [17]:25).

Jika shalat sudah menjadi puncak kesenangan, jika Allah 
subhanahu wata'ala menjadi puncak pencarian, dan jika hamba 
berada di dalam kesadaran puncak maka perjalanan hidup 
akan dipadati dengan shalat, baik di dalam shalat dalam arti 
fikih, tarekat, maupun hakikat.  (Harian Republika (online), 6 
Juni 2014 M/8 Sya’ban 1435 H) r
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Pendahuluan
Arba'atun Hurum adalah empat bulan yang diharamkan dan 

dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bulan-bulan  
Haji juga  merupakan bulan-bulan yang Allah tetapkan dalam 
Al-Qur’an, sebagaimana:

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Kajian Kitab Shafwatut Tafasir

Oleh : Drs. KH. Amin Zaini 

                      

                  

                

                   
 Artinya : “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah 

adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia 
menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan 
haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah 
kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, 
dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana 
merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah 
bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”
(QS. At-Taubah /9: 36 ).
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Pembahasan
Dua ayat ini dalam Shafwatut Tafasir menjadi landasan kajian ini. 

Dari ayat-ayat itu terdapat istialah bulan-bulan haji yang meliputi: 
Syawwal, Dzulqa’dah dan Dzulhijjah. Ada juga istilah bulan-bulan 
haram yang meliputi: Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharam dan 
Rajab. Dilarang berbuat zhalim di bulan-bulan yang diharamkan. 
Dzulqa’dah menjadi mulia karena masuk dalam bulan hurum dan 
bulan haji. Dari konteks ini Dzulqa’dah memiliki keistimewaan 
karena masuk dalam dua istilah ini. Dzulqa’dah dalam tinjauan 
Bahasa Arab berasal dari kata dzu dan qa’idah,  artinya dzu: yang 
memiliki dan qa’idah, duduk (diam), yang dipahami secara lebih 
luas berarti tidak berangkat perang. Hal ini mengindikasikan untuk 
tidak berbuat zhalim pada bulan ini. Zhalim secara Bahasa berarti 
meletakkan sesuatu buka pada tempatnya, Zhalim juga berarti 
melampaui batas dalam perbuatan. Kezhaliman ada tiga macam :

1. Zhulmun yaghfiruhu, dosa hamba kepada Allah, maksiat 
hamba kepada Allah. Kezhaliman seperti ini akan diampuni bila 
meminta ampun kepada Allah, sebagaimana:

Artinya : “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, 
barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan 
mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan 
berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan 
apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah 
mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal 
adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang 
berakal” (QS. Al-Baqarah/2: 197).

                

          
 Artinya : “Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan 

menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, 
niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang” (QS. An-Nisa/4 : 110).
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2. Zhulmun la yaghfiruhu, dosa yang tidak Allah ampuni, yaitu 
kemusyrikan yang dilakukan sampai meninggal dunia. Allah 
berfirman:

Siapa saja yang bertauhid berarti dia telah berpegang pada tali 
Allah yang kokoh. Perbuatan syirik itu tidaklah terbatas hanya pada 
penyembahan patung-patung saja, akan tetapi banyak macamnya, 
seperti: berdoa kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada 
selain Allah, percaya kekuatan gaib pada benda-benda tertentu. 
Contoh kesyirikan diantaranya, mengakui rezeki bukan dari Allah. 
Muslim harus yakin rezeki dari Allah. 

Pada masa pandemi banyak orang yang takut terhadap rezekinya 
padahal Allah berjanji:

...            

        ...     
 Artinya : “Barangsiapa yang kufur kepada thaghut dan beriman 

kepada Allah maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh.” 
(QS. Al-Baqarah/2: 256)

Artinya : “Dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan 
dan minum kepadaku” (QS. Asy-Syu’ara/26: 79).

          

  ...           

         ...     
 Artinya : “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari 
arah yang tiada disangka-sangkanya” (QS. Ath-Thalaq: 2-3).
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3. Zhulmun la yatrukuhu. Dosa kepada sesama manusia sampai 
dipenuhi hak-hak saudaranya. Tiga hal yang diharamkan bagi 
sesama muslim: darah, harta dan kehormatannya. Dari sekian 
dosa kezhaliman yang paling berat adalah dosa kepada sesama 
manusia. Dosa ini harus dipintakan maaf dan ridhanya. Di bulan 
mulia ini agar setiap diri menjaga hubungan dengan manusia. 
Setiap manusia agar menyelesaikan urusan-urusan antara 
mereka di dunia ini, sebelum datangnya hari kiamat. Pada hari 
itu perkara-perkara tersebut diselesaikan tidak dengan harta, 
darah, dan kehormatan melainkan dengan tebusan amal-amal 
shalih. Sehingga seorang yang kaya dengan amal kebajikan-nya 
dapat bangkrut seketika, akibat kezhaliman yang dilakukan di 
dunia.

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya: 
“Tahukah kalian apakah orang yang bangkrut itu? para Sahabat 
berkata: Orang yang bangkrut di antara kami, adalah yang tidak 
mempunyai uang dan harta benda, Nabi shallallahu ‘alaihi wasal-
lam berkata: Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku 
adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa 
pahala shalat, puasa dan zakat, namun dia pernah mencaci si anu, 
memakan harta si anu, menumpahkan darah, dan memukul orang 
lain., maka diputuskanlah perkara orang tersebut dengan diambil 
sebagian dari pahala kebaikannya, kemudian seorang lagi dengan 
pahalanya, dan jika pahalanya telah habis sebelum menyelesaikan 
kewajiban-kewajiban atasnya maka diambillah dosa-dosa orang-
orang yang dizaliminya, lalu dilimpahkan kepadanya, kemudian ia 
dicampakkan ke Neraka” (HR.Muslim).

Ada kisah tentang seekor kambing yang diberikan kesempatan 
untuk membelas dendam kepada kambing lain yang tanduknya 
patah ketika di dunia. Tetapi manusia pada waktu itu dibalas 
dengan haknya. Dosa manusia harus diupayakan selama di dunia. 
Dosa kepada Allah juga harus diupayakan taubatnya sebelum 
mati. Setiap kita agar selalu memperbanyak taubat kepada Allah 
dan harus memperkuat keyakinan kepada Allah, terlebih di masa 
pandemik ini.
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Para pelaku kezhaliman harus segera menghapus dosa-dosa 
kezhaliaman. Perbuatan-perbuatan zhalim harus di bersihkan 
dengan :
1. Mengingat bahaya orang zhalim. Allah tidak pernah berbuat 

zhalim kepada hambanya, adapaun keburukan yang menimpa 
seseorang adalah akibat perbuatannya sendiri, sebagaimana 
dalam Al-Qur’an :

2. Melihat kepada akibat dari para pelaku kezhaliman. Adanya 
orang-orang yang berbuat ishlah akan menghalangi kebinasaan 
suatu negeri, sebagaimana firman Allah :

3. Banyak berdzikir dan istighfar.
4. Banyak datang  ke masjid, shalat, ibadah  dan bershadaqah.

Kesimpulan
Pada bulan Dzulqa’dah hendaklah memperhatikan :

1. Banyak menahan diri, termasuk patuh kepada pemerintah dalam 
urusan pandemi.

2. Banyak shadaqah, untuk menghapuskan dosa dan menyelamatkan 
diri di alam barzah dan akhirat. Menghindari berbuat dosa 
kepada manusia dan menyelesaikan urusan dengan manusia. r 
20 Juni 2021 (BUT)

                      

           
 Artinya : “Barangsiapa mengerjakan kebajikan maka (pahalanya) 

untuk dirinya sendiri dan barangsiapa berbuat jahat maka 
(dosanya) menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu 
sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba(-Nya)” .
(QS. Fushilat/41: 46).

                    

 Artinya : “Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan 
negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang 
yang berbuat kebaikan” (QS. Hud/11: 117).



Mimbar Jumat No.1119/XXII/2120

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

Selasa

Rabu

Kamis

Sabtu

Ahad

Senin

Tgl/Bln

06 Juli

07 Juli

08 Juli

10 Juli

11 Juli

12 Juni

Narasumber

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

H. Abu Hurairah 
Abd. Salam, Lc, MA  

Moch. 
Taufiqurrahman, MA

Mulyono Lodji, M.Si

Drs. H. Hasanuddin 
Sinaga, MA

Abdul Rasyid TH, 
M.Pd

Bahasan/ Materi

Kaasyifatus Sajaa

Riyadussholihin

Tijan Ad-Daruri

Pemberdayaan Umat

Al-Maroghi

Adabul Insan Fil 
Islam

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Shubuh

04 : 43

04 : 43

04 : 43

04 : 43

04 : 44

04 :4 4

Zhuhur

12 : 00

12 : 00

12 : 01

12 : 01

12 : 01

12 : 01

Ashar

15 : 21

15 : 22

15 : 22

15 : 22

15 : 22

15 : 22

Maghrib

17 : 53

17 : 53

17 : 54

17 : 54

17 : 54

17 : 54

‘Isya

19 : 07

19 : 07

19 : 08

19 : 08

19 : 08

19 : 08

Tanggal
  

2 - 3

4

5

6

7

8

  
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Juli 2021

JADWAL WAKTU SHALAT
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Nama Agama SemulaNo.

1 Ronal Iriawan  Kristen 
2 Lena Karsuta Katholik 
3 Margarethe Manuaella Katholik 
4 Juli Chitra Dewi Ruslim Budha

  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)

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 22 - 28 Juni 2021 :
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 25 Juni 2021, adalah untuk :
1. Almarhum H. Syarifudin Salim bin Salim Karim, usia 84 

tahun Wafat, 13 Juni 2021 di Jakarta
2. Almarhum Khaerudin bin Genter, usia 25 tahun Wafat, 19 

Juni 2021 di Jakarta
3. Almarhum Bpk. Ajom bin H. Arifin, usia 65 tahun Wafat, 21 

Juni 2021 di Purwakarta
4. Almarhum Andul Reza bin Ghanen, usia 80 tahun Wafat, 23 

Juni 2021 di Irak
5. Almarhum Ahmad Jayadi bin H. Murdawih, usia 49 tahun 

Wafat, 21 Juni 2021 di Jakarta
6. Almarhum Entong Thahir bin H. Satria, usia 53 tahun Wafat, 

19 Juni 2021 di Pandeglang, Banten
7. Almarhum Ahmad Khairul Anam bin Fulan, usia 40 tahun 

Wafat, 24 Juni 2021 di Ciputat Tangerang
8. Almarhum H. Muhdan bin H. Makmun, usia 54 tahun 

Wafat, 17 Juni 2021 di Jakarta
9. Almarhum H. Matasan bin Nisam 
10. Almarhum Agus Sahat Wafat, 10 Juni 2021 di Jakarta
11. Almarhum H. Abdul Malik bin H.M. Tahir, usia 65 tahun 

Wafat, 24 Juni 2021 di Jakarta
12. Almarhum Sodiq bin H. Sahuri Wafat, 11 Mei 2021 di 

Ponorogo, Jatim

َ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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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; 
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13. Almarhumah Prof. Dra. Hj. Huda Nur Raponggati binti 
Muhammad Nur, usia 85 tahun Wafat, 12 Juni 2021 di 
Jakarta

14. Almarhumah Ir.Hj. Arnida Massusungan, M.Sc binti Andi 
Raponggati, usia 54 tahun Wafat, 20 Juni 2021 di Jakarta

15. Almnarhumah Desi Sakinatu Syifa binti Ahmad Sofi, usia 25 
tahun Wafat, 20 Mei 2021 di Semarang

16. Almarhumah Ibu Nani Kusmawat binti Madroji, usia 49 
tahun Wafat, 13 Juni 2021

17. Almarhumah Salukinah binti Doel Muksin, usia 69 tahun 
Wafat, 26 Mei 2021 di Lahat Sum-Sel

18. Almarhumah Ibu Hj. Ma’any binti Risman, usia 90 tahun 
Wafat, 10 Juni 2021 di Bogor

19. Almarhumah Kholilah binti H. Abdul Mu’thi, usia 49 tahun 
Wafat, 22 Juni 2021 di Bekasi.



KOLASE KEGIATAN

Kegiatan Ikrar Syahadat di Masjid Istiqlal oleh Imam Besar 
Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA 

(dilaksanakan dengan protokol kesehatan covid-19 yang ketat)



JADWAL KAJIAN 
DI MASJID ISTIQLAL

@masjidistiqlalofficial Masjid Istiqlal TV

1. Tasawuf, Membedah Kitab Ihya Ulumiddin
 Setiap Sabtu (Pukul 05.45 - 07.30)
 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	:		Dr.	KH.	Ahmad	Lutfi	Fathullah,	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


