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PENGANTAR REDAKSI

Salam hormat dan ta'zhim kepada para pembaca Mimbar 
Jum'at, semoga selalu dalam keadaan sehat wal'afiat serta 
lindungan Allah subhanahu wata'ala di mana pun berada. 
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, kita 
sekarang ini sudah memasuki pertengahan bulan Jumadal 'Ula, 
beberapa bulan lagi mejelang bulan Ramadlan.

Pembaca yang dimuliakan Allah, pada edisi kali ini, Mimbar 
Jum'at pada kolom khutbah diisi oleh khatib Prof. Dr. KH. Oman 
Fathurrohman, M.Hum yang membahas tentang "Merenungkan 
Masa Silam Untuk Menatap Masa Depan". Beliau mengungkapkan 
bahwa elemen kesempurnaan manusia yang tidak dimiliki oleh 
makhluk lain, termasuk malaikat sekalipun, salah satunya adalah 
karena Allah anugerahkan akal untuk berfikir. 

Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal mengangkat tema  
"Menelusuri Arti Tanda Sujud", yang intinya adalah hanya 
kesalehan individual yang berbanding lurus dengan kesalehan 
sosial dapat mengantarkan manusia untuk damai di dunia dan 
selamat di akhirat. Kajian Qabliyah Jumat Pilihan diisi oleh 
KH. Abdul Wahab Dasuki Adnan melanjutkan bahasan tentang 
Keluarga Pilihan yang mengulas keteladanan keluarga para Nabi 
yang ada di dalam al-Quran.

Seiring euphoria Piala Dunia Qatar 2022, dalam kolom 
hikmah Ustadz Dr. Abdul Rosyid Teguhdin Hamid, S.Sos.I, M.Pd 
mengangkat fenomena para pemimpi, beliau mengemukakan 
tiga poin penting  agar ‘dreamers’  dapat menggapai impian dan 
tujuannya, akhirnya kami ucapkan "selamat membaca", semoga 
dapat menuai manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Wassalam.  
(adzy) r

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Bismillah walhamdulillah, washshalatu wassalamu ála 

Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah 
wa ála alihi wa sohbihi ajma’in wa ba’du.
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Hadirin sidang Jumat yang berbahagia.
Puji dan syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah 

subhanahu wata'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan 
nikmat tak terhingga untuk kita sekalian: nikmat kesehatan, 

KHUTBAH JUM’AT

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 15 Jumadil Awal  1444 H / 9 Desember 2022 M)

Merenungkan Masa Silam 
Untuk Menatap Masa Depan  

Oleh : Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum
(Guru Besar FAH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Depok)

ل  د  م  ح  ل  ا   ّٰ  ا  ي  ثل ا ك  د  ح    ه  ان  ح  ب  س    ه  د  ح   ، ا  الل ك   ال  و   لل ل  ج  ي ال  ذل  ِلل
ِل ك  ار  ب  ا م  ب  ّيل ط   ل ل   ه  د  ح  و   اِّلٰ   لَ ال  ل   ال ل   ن  أ   د  ه ش  أ  ، و  هل ي     َ  ك  ي   
َ بل ن   و  ن  د  ّيل س    نَ أ   د  ه ش  أ  ، و  ل    ل  د  ب  ا ع  د  مّ ح  ا م  ن  ي ل و  س  ر  و   اِّلٰ ّٰ ،َلل  ه مَ الل
ّل بل ن   و  ن  دل ّيل  س   ل  ع   ك  رل ب  و   ّلل  س  و   ّلل ص   ل  ل  ع  و   د  مَ ح  ا م  ن  ي  هل بل ص   و   أ لل
ىَو  ق  ت   بل سل ف  ن  و   ك   ي  صل و  أ   ن  و  اضل  ح  ا ال  ُّي  ا أ  ي  : ِ  د  ع  ا ب  مَ . أ  ي   عل ج   أ  

ل  ِ    اِّلٰ
 
َ ن  أ م   ن  ي  ا اَّلل ُّي   أ  : ي  ال   َ  ال  ع  ت   اِّلٰ   نَ ا َق  وا ات اَو  ل  و  َ  و   اِّلٰ  وا

َ ن  أ م   ن  ي  ا اَّلل ا: يآ ُّي  ض  ي  أ   ال  َ  ا. و  د  ي  دل  س  ل  و  َ   َق  وا ات  ر  ظ  ن  ت  ل  و   اِّلٰ  وا
 .ن  و  ل  م  ع  ا ت  م  بل  ي   بَلخ   اِّلٰ   نَ ال  د  غ  لل  ت  م  دَ ا َ  م   س  ف  ن  
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nikmat kebahagiaan, nikmat berkeluarga, nikmat bertetangga, 
serta nikmat bermasyarakat sebagai bangsa yang damai, hidup 
berdampingan bersama saudara-saudara kita yang bahkan 
berbeda keyakinan dengan iman kita. Nikmat yang manusia 
tidak akan pernah mampu menghitungnya, dan kita hanya 
diajarkan untuk mensyukurinya. Sebagaimana firman Allah 
dalam al-Qur'an Surat Ibrahim/14 ayat 7 :

Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan 
kita Nabi besar Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, Rasul 
yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi insan 
yang lebih banyak memberikan manfaat kepada sesama, dan 
yang telah memberi tauladan kepada kita untuk selalu berbuat 
baik, bahkan kepada orang yang telah menyakiti kita sekalipun. 
Saat diminta berdoa untuk membalas kejahatan orang-orang 
musyrik misalnya, Rasul menjawab:

Hadirin, sebagai khatib, saya berpesan, marilah kita selalu 
mencontoh akhlak Nabi itu dalam beragama, beramal serta 
dalam bermasyarakat, demi meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kita kepada Allah subhanahu wata'ala sehingga dapat 

           

                
 Artinya : “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 
menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 
(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.

 ِ ِنّ َّ  لَعَّانً  ُأب َعث   لَم   إ  ن
ِ
َةً  بُِعث ُت  َماَوإ  َرْح 

Artinya : “Aku tidak diutus (sebagai Nabi) untuk menjadi 
tukang kutuk, melainkan untuk menjadi rahmat”.
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menunaikan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, 
aamiin.

Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Dalam konteks penciptaan alam, dibanding makhluk 

lainnya, manusia adalah makhluk paling mulia. Para sufi 
menyebutnya sebagai insan kamil, manusia yang sempurna. 
Secara fisik, al-Quran menggambarkan kesempurnaan manusia 
dalam al-Qur'an Surat at-Tin/95 ayat 4 :

Salah satu elemen kesempurnaan manusia yang tidak 
dimiliki oleh makhluk lain, termasuk malaikat sekalipun, adalah 
karena Allah anugerahkan akal untuk berfikir. Potensi akal ini 
memungkinkan manusia untuk selalu tumbuh berkembang, 
belajar dari pengalaman, menuju kualitas yang lebih baik. Dalam 
al-Quran, banyak ayat yang mengisyaratkan bahwa kemampuan 
berfikir manusia menjadi ukuran apakah ia adalah seorang yang 
memiliki kapasitas kemuliaan, atau sebaliknya seorang yang 
bebal akibat tidak mau berfikir dan belajar.

Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Berfikir, evaluasi diri, dan belajar adalah kata-kata kunci 

yang dapat meningkatkan kadar ketakwaan seseorang. Dalam 
al-Quran, Allah pun menggandengkan salah satu pesan takwa 
dengan anjuran agar masing-masing jiwa mau selalu bertafakur, 
melakukan muhasabah, merenungkan segala hal yang pernah 
dialami di masa lalu, entah kebaikan atau keburukan, lalu 
menjadikannya sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan lain 
di masa depan. Allah Swt berfirman (QS. al-Hasyr/59 ayat 18):

                

 Artinya : “Sungguh Kami telah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.
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Secara normatif, ayat ini sering ditafsirkan sebagai anjuran agar 
setiap jiwa melakukan refleksi atau muhasabah atas kehidupan di 
dunia, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Namun, 
dalam konteks lain, ayat ini juga bisa dimaknai sebagai perlunya 
refleksi atas kebaikan dan keburukan sejarah masa lalu kehidupan 
umat manusia, untuk dijadikan sebagai pelajaran dalam menata 
kehidupan kita hari ini dan di masa depan.

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia ini mewarisi peradaban 
panjang yang terbentuk melalui keragaman masyarakatnya yang 
amat majemuk, baik dari segi agama, budaya, etnis, bahkan 
keragaman bahasa dan aksara. Keragaman yang sangat tinggi 
itu dalam sejarahnya memang pernah menimbulkan gesekan, 
konflik akibat beragamnya klaim tafsir kebenaran, terutama 
kalau sudah menyangkut isu agama.

Dan, kita bersyukur bahwa rekaman sejarah masa lalu 
leluhur kita itu banyak tertulis dalam naskah-naskah kuno, 
yang kini kita warisi sebagai bagian dari khazanah warisan 
kebudayaan. Tinggal bagaimana akal budi kita merawat dan 
memanfaatkannya untuk membangun peradaban kita yang 
lebih baik di masa depan.

Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Salah satu ingatan sejarah yang tercatat dalam naskah-naskah 

kuno adalah bagaimana masyarakat Muslim menyelesaikan 

                   
                

 Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada 
Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. 
Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.
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sebuah konflik berlatar agama. Konflik berlatar atau atas nama 
agama semacam ini kerap terjadi, dan seolah terus terulang 
dalam sejarah umat manusia.

Untungnya, kita masih menyaksikan dan bahkan merasakan 
sendiri sikap keberagamaan yang umumnya tentram, aman, 
dan damai di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Sejak 
sebelum Indonesia lahir, etnis masyarakat kita lebih beragam, 
bahasa pergaulan yang kita gunakan berjumlah puluhan, serta 
penafsiran dan pemahaman keagamaan antarsesama kita pun 
tidak selalu sejalan. Tetapi, sejauh ini kita mampu mengelolanya 
dengan baik. Kita meyakini bahwa perbedaan itu menjadi 
rahmat, bukan sebaliknya, menjadi musibah.

Sebagai umat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kita 
sangat meyakini bahwa salah satu pesan moral kenabian adalah 
untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, bukan rahmat atau 
kebaikan untuk kelompok tertentu dan pemeluk agama tertentu 
saja, melainkan untuk siapa dan apapun yang ada di muka bumi 
ini, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Anbiya/21 ayat 107 :

Hadirin yang berbahagia.
Bukti-bukti sejarah yang sampai kepada kita mencatat 

bahwa para pendakwah Islam yang datang ke bumi Nusantara 
ini didominasi oleh para sufi, para ahli ilmu hakikat, dan para 
ulama yang sering menekankan pada ajaran pembersihan jiwa 
(tahzib al-nafs) dalam dakwah-dakwahnya. Mereka adalah para 
sufi, ahli tasawuf, dan sekaligus juga aktifis sosial, ulama istana, 
dan bahkan pejuang melawan kolonialisme dan ketidakadilan. 

Jika mendengar kata tasawuf, mungkin fikiran sebagian kita 
akan langsung tertuju pada orang-orang sufi yang digambarkan 
lebih mementingkan urusan ukhrawi, uzlah menjauhkan diri 

               

 Artinya : “Dan tidaklah Kami utus engkau (Muhammad), 
kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”.
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dari urusan duniawi, serta tidak mau tahu apapun yang terjadi, 
karena lebih sibuk bercengkrama serta berasyik maksyuk 
dengan Sang Khaliq semata.

Pemahaman tentang sufi seperti itu tentu saja tidak tepat 
dalam konteks masa lalu Indonesia. Ajaran tasawuf yang 
dibawa oleh para pendakwah Islam Nusantara, tidaklah seperti 
yang digambarkan itu, melainkan telah melalui sebuah proses 
penafsiran baru. Mereka membawa ajaran Islam jalan tengah, 
atau Islam washatiyah, Islam yang di satu sisi menekankan 
pentingnya dekat dengan Sang Pencipta, tapi pada saat yang 
sama juga membawa semangat untuk berjuang bagi kepentingan 
umat, semangat bekerja keras, serta bersama-sama masyarakat 
lain berupaya mewujudkan keadilan. Para sufi Islam Nusantara 
tidak menghindar dari masalah sosial kemasyarakatan, mereka 
justru berusaha turut menyelesaikan masalah di masyarakat.

Kita niscaya pernah mendengar bahwa Nuruddin al-Raniri 
dan Abdurrauf Singkel di Aceh adalah para sufi, sekaligus 
ulama-ulama istana abad ke-17 yang berperan ganda sebagai 
penulis karya-karya keislaman dan penyangga urusan-urusan 
sosial ketatanegaraan. Demikian pula Syekh Yusuf Makasar, 
Syekh Abdussamad Palembang, Syekh Nawawi Banten, dan para 
ulama generasi lebih mutakhir semisal Kyai Ahmad Dahlan, 
Kyai Hasyim Asy’ari, Hamka, dan masih banyak lagi nama-
nama lain yang patut disebut. 

Mereka semua adalah simpul-simpul lahirnya karakter 
keberagamaan Islam Muslim Nusantara yang memilih jalan 
tengah (washatiyah), mendakwahkan nilai-nilai Islam universal, 
seraya menafsirkan cara mempraktekkan serta mengaplikasikan 
nilai-nilai tersebut dalam tata kehidupan masyarakat yang 
plural, beragam, dan multietnis seperti Indonesia ini.

Mereka umumnya meyakini bahwa menjadi Muslim bukan 
semata urusan beragama, tapi juga berkebudayaan dan bersosial, 
memberikan kontribusi terhadap pembangunan peradaban 
umat manusia yang ideal.
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Hadirin sidang Jumat yang berbahagia.
Sebagai bagian dari masyarakat yang majemuk, tentu kita 

tidak mungkin menghindar dari perbedaan di antara sesama 
kita. Toh al-Quran juga sudah menjelaskan bahwa umat manusia 
ini memang terdiri dari beragam suku, etnis, dan bangsa yang 
berbeda-beda. Allah menjelaskan dalam al-Qur'an Surat al-
Hujurat/49 ayat 13 :

Hal yang paling penting dilakukan adalah bagaimana 
menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di sekeliling kita 
tersebut. Dalam salah satu karya tasawufnya yang berjudul Ithaf 
al-dzaki (persembahan bagi jiwa yang cerdas), Syekh Ibrahim 
al-Kurani, seorang ulama besar Madinah abad ke-17, dan guru 
bagi sejumlah ulama Nusantara, berkata bahwa:

Akhirnya, marilah kita renungkan firman Allah dalam al-
Qur'an Surat al-Baqarah/2 ayat 143 yang berbunyi:

                           

                         
 Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian 
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan 
kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

 ح  ي  ج   الَّ   ل  ع   م  د  ق  م   ع  م  ج  ال  
Artinya : “Menghimpun perbedaan itu lebih diutamakan 
ketimbang mengunggulkan salah satu dari yang lain”.

                 

       ...      
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Demikianlah, semoga dengan menjadi umat yang memilih 
jalan washatiyah, kita dapat semakin banyak memberikan 
rahmat bagi sekeliling kita.

Artinya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan 
kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu 
menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

ه  كَ رَ بَ  ََ ِل  الّلٰ   َ م ل ِ ظِ لعَ ام  آ نِ رم قه  الم ِف  كه ََ يم  ، َ ه  ِن عَ فَ ن  ََ  الّلٰ
 
م ّيَ ا  نَ مِ  هِ يم ا فِ مَ بِ  كه

ََ ّيَ الم   ِ كِ حَ ِر الم كم الِّ ِت  َ مَ  له وم قه ، آ  يم ََ نَ وم عه مَ سم ا ت َ  ره فِ غم تَ س م آ  ،  ََ ِل  الّلٰ   َ م ل  كه
ِ يم مِ جَ لِ ََ  َ مِ لِ سم مه الم  ع ِّ  نم مِ  يم م ذَ  كه  هه َم ره فِ غم تَ اس م ٍب، فَ ن

 
َا، ا ه حِ الرَ  ره وم فه غَاالم  وَ هه  هه ن  .يم

 Khutbah Kedua 

ل  د  م  ح  ل  ا   ّٰ ُ  ل  ع   ي   عل ت  س   ن   هل بل و   ي   مل ال  ع  ال   ّبل ر   ِلل اَي  ن  الد  رل و  م   
ُ  نل ي  اّلل و   ل ل   ه  د  ح  و   اِّلٰ   لَ ال  ل    ال ل   ن  ُ   د  ه ش  ،   َ  د  ه ش  ُ  و   ل    ك  ي   
ّٰ ،َل   و  س  ر  و   ه  د  ب  ا ع  د  مَ ح   م  ن  د  ّيل س    نَ ا    ك  رل ب  و   ّلل  س  و   ّلل ص  ف   ه مَ الل
ل ل  ع  و   د  مَ ح   م  ن  دل ّيل  س   ل  ع   ل ل  ع  و   ن  ي  رل اهل الطَ  ي   بل ّيل الطَ   ُ لل   ُ لل
   م  ه ع  بل ت   ن  م  و   ي   عل ابل  التَ ل  ع  و   ي   عل ج   ُ   هل ابل ص   ُ  و  

 .نل ي  اّلل  مل و   ي  ل  ا
َ ال  ن  و  اضل  ح  ا ال  ّيد  ا ا  ي  ، ف  د  ع  ا ب  مَ ُ    ه  و  ب  اقل ر  ى و  و  ق  التَ  َق ح   اِّلٰ  واَق  ت

ل فل  ّ ل رل ك  ال   ُ نل ر  ق   ال   فل ال  ع  ت   ال  ق  ى. ف  و  ج  النَ و    الِّّل  ي 
 
 اِّلٰ   نَ : ا

د ص  ي   ه  ت  ك  ئل ل  م  و   ّل النَ  ل  ع   ن  و  ل د ا ص  و  ن  ُ م   ن  ي  ا اَّلل ّيد   ا  ي   بل  هل ي  ل  ا ع  و  ل
ّل س  و   نلي    ا.م  ي  لل س  ا ت  و  م  ل مل امل ؤ  اتل و  للم  امل س  ي   و  للمل س  اللَه َم اغ فلر  لللم 

اتل  و  اْل  م  ْن  م  و  ي اءل مل ن اتل اْل  ح  مل امل ؤ   و 
 
َ ا ل  ك  ن  ب  ي  جل م   ب  ي  رل ق   ع  ي  س 

ّٰ  .اتل اج  ح  ال   اضل   ق  ي   اتل و  ع  الَ   ه  ت  ر  ف   غ  لَ ال  با  ن  ذ   ع  د   ت  ل   ه مَ الل
َ   ل  و   َ  ل  و   ه  ت  ج  ر   ف  لَ ا ال    ه  ت  ي  ف   ش  لَ ا ال ض  ي  رل  م  ل  و   ه  ت  ي  ض   ق  لَ ا ال ن  ي   
 َب  ر  ا ي  ت   َِّ  ي  ا و  ت   ي  ض   ق  لَ ال  ة  اج   ح  ل  و   ه  ت  حل   ر  لَ ا ال ت  يّل  م  ل  و  
بَن ا  .ي   مل ال  ع  ال   ن ا ر  قل ن ة   و  س   ةل ح  ر  فل اْل خل ن ة  و  س   ن ي ا ح  ُ تلن ا فل الد

اب  النَارل   .ع ذ 
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ل  د  م  ح  ل  ا   ّٰ ُ  ل  ع   ي   عل ت  س   ن   هل بل و   ي   مل ال  ع  ال   ّبل ر   ِلل اَي  ن  الد  رل و  م   
ُ  نل ي  اّلل و   ل ل   ه  د  ح  و   اِّلٰ   لَ ال  ل    ال ل   ن  ُ   د  ه ش  ،   َ  د  ه ش  ُ  و   ل    ك  ي   
ّٰ ،َل   و  س  ر  و   ه  د  ب  ا ع  د  مَ ح   م  ن  د  ّيل س    نَ ا    ك  رل ب  و   ّلل  س  و   ّلل ص  ف   ه مَ الل
ل ل  ع  و   د  مَ ح   م  ن  دل ّيل  س   ل  ع   ل ل  ع  و   ن  ي  رل اهل الطَ  ي   بل ّيل الطَ   ُ لل   ُ لل
   م  ه ع  بل ت   ن  م  و   ي   عل ابل  التَ ل  ع  و   ي   عل ج   ُ   هل ابل ص   ُ  و  

 .نل ي  اّلل  مل و   ي  ل  ا
َ ال  ن  و  اضل  ح  ا ال  ّيد  ا ا  ي  ، ف  د  ع  ا ب  مَ ُ    ه  و  ب  اقل ر  ى و  و  ق  التَ  َق ح   اِّلٰ  واَق  ت

ل فل  ّ ل رل ك  ال   ُ نل ر  ق   ال   فل ال  ع  ت   ال  ق  ى. ف  و  ج  النَ و    الِّّل  ي 
 
 اِّلٰ   نَ : ا

د ص  ي   ه  ت  ك  ئل ل  م  و   ّل النَ  ل  ع   ن  و  ل د ا ص  و  ن  ُ م   ن  ي  ا اَّلل ّيد   ا  ي   بل  هل ي  ل  ا ع  و  ل
ّل س  و   نلي    ا.م  ي  لل س  ا ت  و  م  ل مل امل ؤ  اتل و  للم  امل س  ي   و  للمل س  اللَه َم اغ فلر  لللم 

اتل  و  اْل  م  ْن  م  و  ي اءل مل ن اتل اْل  ح  مل امل ؤ   و 
 
َ ا ل  ك  ن  ب  ي  جل م   ب  ي  رل ق   ع  ي  س 

ّٰ  .اتل اج  ح  ال   اضل   ق  ي   اتل و  ع  الَ   ه  ت  ر  ف   غ  لَ ال  با  ن  ذ   ع  د   ت  ل   ه مَ الل
َ   ل  و   َ  ل  و   ه  ت  ج  ر   ف  لَ ا ال    ه  ت  ي  ف   ش  لَ ا ال ض  ي  رل  م  ل  و   ه  ت  ي  ض   ق  لَ ا ال ن  ي   
 َب  ر  ا ي  ت   َِّ  ي  ا و  ت   ي  ض   ق  لَ ال  ة  اج   ح  ل  و   ه  ت  حل   ر  لَ ا ال ت  يّل  م  ل  و  
بَن ا  .ي   مل ال  ع  ال   ن ا ر  قل ن ة   و  س   ةل ح  ر  فل اْل خل ن ة  و  س   ن ي ا ح  ُ تلن ا فل الد

اب  النَارل   .ع ذ 
َن 
 
ي ْن  ى   اِّلٰ  ا َب   و  ي ال ق ر  ي ت اءل ذل

 
ا انل و  س   ح 

ال  لل و  د  ل ع  ر  بل ي أْم 
. ف اذ   ن  و  كَر  لَُك   ت ذ  ُك   ل ع  ظ  ال ب غ يل ي عل و  ن ك رل ال م  اءل و  ش  نل ال ف ح  ا ع  و  ك ر 

ن   اِّلٰ   ه  مل ئ ل و  اس   ُك   و   َ هل ي زل مل ه  ع ل  نلع  و  ك ر  اش  ُك   و  ك ر  ْي   ي ذ  ظل الع 
ر   ك  ل ّل  ُك   و  طل ل ي ع  ِلل ل ف ض  ن   اِّلٰ   ُ ك َب   و   اِّلٰ و  ن ع  ا ت ص  ل   م   ي ع 
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Sampai tulisan ini dibuat, masih berlangsung pergelaran 
piala dunia 2022 di Qatar dan pertama kalinya negara 

Islam terpilih untuk menyelenggarakan kompetisi bola paling 
akbar di seluruh dunia walaupun masih terdapat kontroversi 
tentang permainan bola, dalam tulisan ini tidak menghukumi 
sebuah permainan, tetapi penulis mencoba mengimprovisasi 
tentang sebuah permainan yang dapat menyatukan dunia yakni 
permainan bola. Perhelatan tahun 2022 di selenggarakan di 
negara Qatar, sebuah negara kaya raya di Timur Tengah dengan 
jumlah penduduk aslinya (Qatari) tidak sampai 350.000 jiwa, 
total keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 2,7 juta jiwa. 

Dalam menyelengarakan pesta bola ini, Qatar menyiap-
kannya sejak lama dengan menelan biaya sebesar 3.000 
Triliyun rupiah, Qatar berupaya mengenalkan ajaran Islam 
yang dipeluk orang mayoritas penduduknya seperti memasang 
banyak banner bertuliskan “Every good dead is charity” semua 
perbuatan baik adalah sedekah, “He who is not merciful to other, 
will not be treated mercifully” dia yang tidak berbelas kasih 
kepada orang lain, tidak akan diperlakukan dengan belas kasih. 
Dan masih banyak ayat al-Quran dan hadist yang disebar di 
negara Qatar, kemudian melarang minumal berakohol di muka 
umum, larangan mengibarkan bendera LGBT, larangan seks 
bebas, larangan kumpul kebo hingga larangan bermersaan di 
muka umum. 

Qatar adalah negara kecil di kawasan teluk Timur Tengah  
dengan pendapatan perkapitanya sebesar Rp. 960 juta, walaupun 
negara kecil tapi kekayaanya luar biasa. Qatar memiliki impian 
yang sangat besar yakni dikenal dunia seperti lagu pada 

HIKMAH

Dreamers (Para Pemimpi)
Oleh : Dr. Abdul Rosyid Teguhdin Hamid, S.Sos.I, M.Pd
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pembukaan piala dunia yang dinyanyikan oleh JungKook 
penyanyi asal Korea Selatan dengan judul “Dreamers” (para 
pemimpi) memiliki makna semangat untuk terus bermimpi 
dan mewujudkan semua impian. Ini adalah pesan bahwa yang 
kecil itu bisa menjadi besar diawali dengan impian-impian 
yang besar dan jangan pernah merasa rendah diri ketika kecil 
karena dibalik yang kecil itu ada sesuatu yang dahsyat dan ini 
dibuktikan oleh Qatar.

Dalam Islam, impian adalah sebuah harapan dan cita-cita 
(obsesi) dalam bahasa arab disebut dengan thumuhat. Setiap 
insan memiliki mimpi yang ingin dicapai, cara mencapainya 
harus dengan cita-cita dan usaha yang kuat, karena impian itu 
tidak semudah membalikkan tangan, penuh perjuangan dan 
pengorbanan atau di artikan dengan the power of goal, untuk 
mencapai tujuan dengan kekuatan. Pesan piala dunia adalah 
bahwa impian itu dapat dicapai dengan tiga cara;

Pertama, hidup itu harus berubah. Islam mengajarkan, 
mengisi kehidupan dengan beriman dan beramal shaleh. 
Berubah dari awalnya yang tidak mau sholat menjadi ahli 
shalat, yang tadinya sudah shalat menjadi ahli sujud (shalatnya 
dilamakan). Perubahan dalam Islam bukan berubah gaya 
kehidupan atau materi, tetapi berubah dari yang jelek menjadi 
bagus (minazhulumati ilan nuur).

Kedua,  kesuksesan diraih dengan usaha. Sukses tidaknya 
kita tergantung dari usaha yang dilakukan, biasanya orang yang 
sukses itu mengawalinya dari usaha yang serius, tidak putus asa, 
setelah jatuh bangkit kembali.

Ketiga, memiliki impian. Orang miskin ingin kaya, orang 
bodoh ingin pintar, orang malas ingin rajin, orang jelek ingin 
cakep. Orientasi perubahan hanya sekedar fisik saja, dan 
perlu diingat impian yang ingin dicapai dalam Islam adalah 
kehidupan di dunia baik dan di akhirat baik (fid dunya hasanah 
wa fil akhirati hasanah). Semoga bermanfaat.r
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Ada sejumlah pendapat mengenai arti atsar sujud 
sebagaimana tertulis dalam surah al-Fath ayat 29. Ada 

ulama yang mengartikannya secara fisik, yaitu ada bekas di 
dahi, di samping tentunya bekas-bekas spiritual di dalam batin. 
“Bekas sujud” (atsar al-sujud) berupa bercak hitam di wajah atau 
dahi semakin sering terlihat di kalangan ahli ibadah, khususnya 
ibadah shalat.

Kalangan ulama tasawuf memahami, ada semacam cahaya 
yang bersinar dari orang-orang yang sering sujud. Di dalam 
hadits memang ditemukan anggota badan yang sering dibasuh 
dengan air wudhu akan memancarkan cahaya di dalam 
perjalanan menuju Padang Mahsyar di akhirat kelak. Ulama lain 
memaknainya secara sosiologis bahwa yang dimaksud bekas 
sujud di dalam ayat di atas ialah resonansi sosial yang dimiliki 
para ahli sujud.

Tidak satu pun ulama tafsir yang mengatakan bekas sujud 
itu harus dalam bentuk fisik di wajah. Akan tetapi, umumnya 
mereka berpendapat bekas sujud di dalam ayat tadi ialah 
pengaruh ahli sujud di dalam komunitas masyarakatnya. 
Seberapa banyak ia bisa memberi manfaat di dalam masyarakat 
sekitarnya.

Jadi, tidak perlu berupaya menghitamkan dahi dengan 
berbagai cara karena bukan itu yang menjadi hakikat makna 
bekas sujud. Selama ini masih ada kelompok masyarakat yang 
berusaha dengan berbagai cara menghitamkan dahinya sebagai 
tanda sujud. Upaya seperti itu tidak perlu, bahkan hal itu bisa 
dikategorikan merusak keindahan yang Allah anugerahkan 
kepadanya.

GORESAN IMAM BESAR

Menelusuri Arti Tanda Sujud
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Pendapat terakhir itu sejalan dengan semangat yang 
disampaikan di dalam surah al-Ma’un, “Maka celakalah bagi 
orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari 
shalatnya, orang-orang yang berbuat ria. Dan enggan (menolong 
dengan) barang berguna” (QS. al-Ma’un/107 : 4 - 7).

Ayat itu dengan tegas menolak makna kesalehan formalisme. 
Untuk apa mengejar kuantitas dan formalisme keagamaan, 
tetapi tidak membawa dampak pada kemaslahatan diri, keluarga, 
dan masyarakat? Untuk apa memiliki tanda hitam di dahi jika 
tidak respek dan tidak punya concern terhadap problem sosial 
di lingkungan kita? Ayat-ayat tersebut tadi menunjukkan bahwa 
kesalehan individual tidak ada artinya tanpa didukung kesalehan 
sosial.

Maksud dan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini ialah 
untuk sukses menjadi hamba (‘abid) dan sebagai khalifah. 
Kesuksesan kita sebagai hamba diukur melalui intensitas 
hubungan vertikal dengan Sang Khalik dan kesuksesan kita 
sebagai khalifah diukur melalui efektivitas hubungan horizontal 
kita dengan sesama manusia, bahkan dengan sesama makhluk 
ciptaan Tuhan yang lain, seperti alam raya, termasuk di dalamnya 
lingkungan hidup, seperti fauna dan flora, serta ekosistem 
lainnya. Manusia menjadi khalifah bukan hanya untuk kalangan 
manusia, melainkan juga alam semesta.

Ayat-ayat tersebut tadi mengisyaratkan, percuma kesalehan 
individual yang selama ini kita bangun jika tanpa diiringi 
kesalehan sosial. Kesalehan individual dapat dilakukan tanpa 
melibatkan orang lain, tapi kesalehan sosial mesti dicapai melalui 
keterlibatan dan interaksi ideal kita bersama orang lain.

Hanya kesalehan individual yang berbanding lurus dengan 
kesalehan sosial dapat mengantarkan manusia untuk damai di 
dunia dan selamat di akhirat. Agaknya, pendapat yang terakhir 
ini mengandung makna lebih komprehensif dan sejalan dengan 
ayat-ayat shalat lainnya. (Harian Republika, 18 November 2022 
M/ 23 Rabiul Akhir 1444 H) r (DN)
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KAJIAN QABLA JUM'AT   

Keluarga Pilihan (2)

Oleh : KH. Abdul Wahab Dasuki Adnan

Kalau kita ingin keluarga kita bahagia, selamat dan dijadikan 
oleh Allah subhanahu wata'ala dzurriyyatan thayyibah, 

keluarga yang baik, yang sakinah, punya anak keturunan yang 
shaleh, istri kita dijadikan oleh Allah subhanahu wata'ala sebagai 
istri yang shalehah maka contoh nabi Ibrahim alaihis salam 
sebagai keluarga pilihan Allah subhanahu wata'ala. Maka Allah 
subhanahu wata'ala katakan                karena Nabi Ibrahim ini 
sukses membimbing keluarganya. 

Nabi Ibrahimi dikenal dengan nabi yang memiliki julukan 
Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Khalilullah itu berarti orang yang 
cintanya luar biasa kepada Allah subhanahu wata'ala. Khalil berasal 
dari kata takhalli berarti manusia yang cintanya mendarah daging 
hanya untuk Allah subhanahu wata'ala. Cinta kepada anaknya 
tidak mampu mengalahkan Nabi Ibrahim kepada Allah subhanahu 
wata'ala. Padahal beliau menunggu puluhan tahun untuk punya 
anak. Tapi ketika Allah subhanahu wata'ala uji Nabi Ibrahim. 

                             

                          
 Artinya : “Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup 

bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, 
sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. 
Pikirkanlah apa pendapatmu?” Dia (Ismail) menjawab, 
“Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) 
kepadamu! InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk 
orang-orang sabar” (QS. As-Saffat : 102). 

ٰاَل ِاْبٰرِهْيَ   وَّ
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Ayat diatas adalah contoh orang tua yang baik dari Nabi 
Ibrahim. Sebagai orang tua beliau meminta pendapat ke anaknya. 
Jangan menjadi orang tua yang otoriter. Karena Nabi Ibrahim    
mengajarkan                            .  Kalau kita berbicara  kepada  anak 
mintai pendapat anak kita. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah 
subhanahu wata'ala dengan kalimat yaitu yang berisi perintah 
dan larangan. Maka ketika nabi Ibrahim diperintah oleh Allah 
subhanahu wata'ala, Nabi Ibrahim tidak pernah tidak melakukan 
apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim 
dilarang oleh Allah subhanahu wata'ala maka Nabi Ibrahim 
tidak pernah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Maka 
dari itu beliau punya julukan Khalil. Cinta kepada anaknya tidak 
mampu mengalahkan cinta kepada Allah. Maka ketika Nabi 
Ibrahim diperintahkan oleh Allah subhanahu wata'ala untuk 
meninggalkan anaknya yang masih  bayi,  al-Quran  mengatakan
                                    ketika Nabi Ibrahim menemukan lokasi untuk 
membangun rumah Allah itu disebuah padang pasir/bukit yang 
kering dan tidak ada tumbuhan. Beliau menemukan itu bersama 
istrinya yang bernama Siti Hajar dengan menggendong seorang 
bayi yang bernama Ismail. Ketika sudah menemukan itu maka 
Nabi Ibrahim menancapkan tongkatnya disamping gundukan 
batu yang berwarna merah. 

Ka’bah itu sebelum ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, hanyalah 
gundukan batu berwarna merah dan ada pondasi-pondasinya. 
Ditemukan oleh Nabi Ibrahim sesuai perintah Allah subhanahu 
wata'ala dibangun oleh Ibrahim berbentuk persegi empat. 

Nabi Ibrahim menemukan gundukan batu. Ada batu 
yang berwarna merah sebesar punuk unta. Lalu Nabi Ibrahim 
menancapkan tongkatnya di padang pasir yang tandus yang jika 
siang panasnya menyengat kulit dan kalau malam dinginnya 
menusuk sampai ke tulang sum-sum. Lalu malam harinya Nabi 
Ibrahim bermimpi. Disini kita semua pernah bermimpi, seperti 
kata Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. 

 فَانُْظْر َماَذا تَٰرى  

عٍ  ِ ِذير َزرر  ِبَواٍد غَْير
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Artinya : “Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin 
Maslamah] dari [Malik] dari [Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah] 
dari [Zufar bin Sha'sha'ah] dari [Bapaknya] dari [Abu Hurairah] 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika selesai dari 
shalat subuh bertanya: "Apakah semalam ada seseorang dari 
kalian yang bermimpi?" Beliau melanjutkan: "Sesungguhnya tidak 
ada lagi yang tersisa setelahku (kematianku) sesuatu dari kenabian 
selain mimpi yang benar” (HR. Abu Daud No. 4363).

ثَنَا ِ ْبِن َأِِب َطلَْحَة  َحدَّ ْْسََق ْبِن َعْبِد اَّللَّ
ِ
ِ ْبُن َمْسلََمَة َعْن َماِِلٍ َعْن ا َعْبُد اَّللَّ

ِ َصّلَّ  ُ ََلَْيِه َعْن ُزفََر ْبِن َصْعَصَعَة َعْن َأِبيِه َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ  اَّللَّ
َّْيََلَ ُرْؤََي  َف ِمْن َصََلِة الَْغَداِة يَُقوُل َهْل َرَأى َأَحٌد ِمنُُْكْ الل َذا انََْصَ

ِ
َ ََكَن ا َوَسَّلَّ

اِلَحةُ  ْؤََي الصَّ َّلَّ الرُّ ِ
ِة ا َُّه لَيَْس يَْبَقى بَْعِدي ِمْن النُُّبوَّ ن ِ

 َويَُقوُل ا

 

Tidak ada yang tersisa dari ilmu kenabian kecuali mimpi-
mimpi yang benar atau baik. Itu adalah sinyal.  Kalau kita mimpi 
bertemu dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu 
adalah sinyal. Boleh jadi kita lupa atau jarang mengirimkan doa 
untuk orang tua kita. Boleh jadi kita lupa tidak pernah berziarah 
kekubur orang tua kita. Karena Rasulullah saja berziarah ke 
kuburan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jangan sampai kita sebagai 
umatnya lupa. Karena kita bisa seperti ini atas perjuangan dulu 
orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita yang tirakat, yang 
riyadhah, mereka yang berjuang sehingga kita kenal Islam. 
Jangan pernah melupakan orang tua. Maka keluarga itu kaitannya 
kuat. Keluarga itu akan bersambung bukan hanya di dunia tapi 
sambungnya keluarga itu sampai ke akhirat. 

Nabi Ibrahim menancapkan tongkat lalu keesokan malamnya 
nabi bermimpi. Apa mimpinya? Ibrahim tinggalkan istri dan 
anakmu disana. Bisa dibayangkan meninggalkan anak dan istri 
ditempat yang kering tidak ada pohon. Dikutip dari Kisah Para 
Nabi : Sejarah Lengkap Kehidupan para Nabi sejak Adam alaihis 
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salam hingga Isa alaihis salam, karya Ibnu Katsir, Siti Hajar 
mengikuti Nabi Ibrahim yang hendak pergi sambil berkata, 
"Wahai Ibrahim, engkau hendak pergi ke mana? Apakah engkau 
hendak pergi meninggalkan kami sementara di lembah ini tidak 
ada seorang pun manusia dan tidak ada makanan sama sekali?". 
Pertanyaan Siti Hajar diucapkan berkali kali, tetapi Nabi Ibrahim 
tidak menoleh dan tidak pula menjawab, hingga akhirnya Hajar 
berkata kepada sang Nabi, "Apakah Allah subhanahu wata'ala 
memerintahkan hal ini kepada mu?". Ibrahim menjawab, "Ya." 
Hajar kemudian berkata, "Jika demikian, Allah subhanahu 
wata'ala tidak akan menyia-nyiakan kami", dan juga ketika 
anaknya disembelih, anaknya  berkata kalau ini

Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di tempat 
yang asing, tandus, kering kerontang tidak ada pohon tidak ada 
buah-buahan. Nabi Ibrahim berangkat lalu nabi Ibrahim naik 
ke atas bukit. Apakah nabi Ibrahim tidak cinta kepada anak dan 
istrinya? Beliau cinta. Hanya saja cinta kepada anak dan istrinya 
tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah subhanahu 
wata'ala. Beliau selalu mendahulukan Allah subhanahu wata'ala. 
Berbeda dengan kita. Kalau kita sedang menghitung duit lalu 
adzan berkumandang kita malah membiarkannya saja. Tapi nabi 
Ibrahim begitu mendapat perintah Allah subhanahu wata'ala 
langsung dilaksanakannya. Saat Nabi Ibrahim naik ke atas bukti, 
lalu beliau berdoa dan doanya diabadikan di dalam al-Quran. 
(bersambung)

...                               
 Artinya “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah-

kan (Allah subhanahu wata'ala) kepadamu! InsyaAllah 
engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar” 
(QS. As-Saffat : 102)
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Nama Agama SemulaNo.

1
2
3
4

Katholik
Katholik
Kristen
Katholik

Caecilia
Christina Aguilera Melyawati
Ndubuisi Onyekachi Mbacu
Juliana Santosa

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Pelayanan Ikrar Syahadat / Pembinaan Muallaf / Kajian dan 
Kegiatan Remaja Masjid Istiqlal dengan Narahubung : 
• Ustadz Djamalullail (081314124444) dan 
• Ustadz Subhan (08128829 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 :

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 30 November - 5 Desember 2022 :

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

Bank Mega Syari’ah (BMS) No. rekening 1000212008 
(a/n. UPZ Masjid Istiqlal). 

Narahubung : Bapak H. Budi Firmansyah, MM. 
No HP/WA : 0856 9233 3688
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Majelis Ta’lim 
Kaum Ibu

Pengajian 
Remaja Istiqlal 
(ARMI) 

Marching 
Band Istiqlal

Seni Budaya 
Remaja

Pagar Nusa 
Istiqlal

Tapak Suci 
Istiqlal

Konsultasi 
Agama

Hari

Rabu & 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin 
s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

11.00 - 
12.00

09.00 - 
15.00

09.00 - 
11.00

07.00 - 
11.30

15.30 - 
20.00

10.30 - 
15.00

Materi

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

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

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadrah, Marawis dan 
Band

Seni Beladiri

Seni Beladiri

Pelayanan 
Permasalahan Agama

Kegiatan

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

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

10 Des

11 Des

12 Des

13 Des

14 Des

15 Des

Narasumber

Dr. H.M. Faisal 
Hamdani, MA

KH. Romli Jawahir, 
MA

Dr. H.M. Yusuf 
Sidiq, MA 
 
KH. Abdurrahman 
Bustomi, MA 

Dra. Hj. Dewi 
Andriyani

KH. Ahmad 
Busyairi, Lc, MA

Bahasan/ Materi

Kifayatul Akhyar 
- Fi Halli Ghayatil-
Ikhtishar

Tafsir Al-Maraghi

Al-Fiqh ‘Alal-
Madzahibil Arba’ah
  
Khuluqul Muslim
 

Fathul Mu’in

Muhammad Rasulullah 
SAW - Syamailuhu 
Alhamidah, Khisho-
luhul Majidah

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 2 Desember 2022, adalah untuk :
1.  Almarhum Drs.H. Sutami, M.Pd.I (Mantan Kepala Kanwil 

Kemenag Prov. DKI Jakarta). Wafat, di Tangerang
2.  Almarhum H.E. Munadjar, S.Ag, M.Si (Wakil Rektor II 

IPRIJA dan Mantan Rektor IPRIJA 2012 - 2020). Wafat, 01 
Desember 2022 di Jakarta

3.  Almarhum Bapak Jazair bin Kyai. Sofwan, usia 69 tahun. 
Wafat, 22 November 2022 di Kuala Tungkal Jambi

4.  Almarhum H. Mansyur bin Ibrahim, usia 62 tahun. Wafat, 26 
November 2022 di Kalimantan Tengah

5.  Almarhum H. Sugianto bin Suparno, usia 77 tahun. Wafat, 24 
November 2022 di Depok

6.  Almarhum Syahroni bin H. Charidi, usia 45 tahun. Wafat, 29 
November 2022 di Bekasi

7.  Almarhum Sartha Pranoto bin Tarlan, usia 72 tahun. Wafat, 
27 November 2022 di Depok

8.  Almarhum Yerry Yanuar Pribadi bin Eddy Gunardi, usia 58 
tahun. Wafat, 25 November 2022 di Cipali

9.  Almarhum Hatmono bin Hadi Sukarno, usia 67 tahun. 
Wafat, 26 November 2022 di Wirosari Purwodadi

10. Almarhum H. Munawar bin H. Muhadi, usia 63 tahun. Wafat, 
30 November 2022 di Bekasi

11. Almarhum II Hapid Antoni bin H. Makmun, usia 82 tahun. 
Wafat, 30 November 2022 di Depok

َ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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12. Almarhum Burhanudin bin Abdul Azis, usia 80 tahun. Wafat, 
25 November 2022 di Tangsel

13. Almarhum Syahril bin Marauma, usia 77 tahun. Wafat, 22 
November 2022 di Depok

14. Almarhum H. Udi Hidayat bin Sastra, usia 82 tahun. Wafat, 
29 November 2022 di Ciamis

15. Almarhum Ahmad bin Ajrun, usia 78 tahun. Wafat, 24 
November 2022 di Bima

16. Almarhumah Ibu Hj. Luluiyah binti H. Kasim. Wafat, 01 
Desember 2022 di Makassar

17. Almarhumah Ibu Haina Idham Roeswoto binti Idham, usia 
88 tahun Wafat, 27 November 2022 di Depok Utara

18. Almarhumah R.H. Mukyati binti R. Ardi Kusumah, usia 84 
tahun. Wafat, 28 November 2022 di Cianjur

19. Almarhumah Siti Khadijah binti H. Adam. Wafat, 14 
November 2022 di Mataram.

.

“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)

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. 
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Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal

09 Des 04 : 08 11 : 48 15 : 14 18 : 02 19 : 18

10 Des 04 : 09 11 : 49 15 : 15 18 : 03 19 : 18

11 Des 04 : 09 11 : 49 15 : 15 18 : 03 19 : 19

12 Des 04 : 09 11 : 50 15 : 16 18 : 04 19 : 19

13 Des 04 : 10 11 : 50 15 :16 18 : 04 19 : 20

14 Des 04 : 10 11 : 51 15 : 17 18 : 05 19 : 20

15 Des 04 : 10 11 : 51 15 : 17 18 : 05 19 : 21

09 Des 04 : 08 11 : 48 15 : 14 18 : 02 19 : 18
10 Des 04 : 09 11 : 49 15 : 15 18 : 03 19 : 18
11 Des 04 : 09 11 : 49 15 : 15 18 : 03 19 : 19
12 Des 04 : 09 11 : 50 15 : 16 18 : 04 19 : 19
13 Des 04 : 10 11 : 50 15 :16 18 : 04 19 : 20
14 Des 04 : 10 11 : 51 15 : 17 18 : 05 19 : 20
15 Des 04 : 10 11 : 51 15 : 17 18 : 05 19 : 21

  
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Desember 2022

JADWAL WAKTU SHALAT

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

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: Hendra Sofiyansyah, S.Sos 
Dewan Redaksi: H. Saparwadi, SE.I; Drs. H.A. Dzulfatah Yasin, 
M.Ag; Dr. Abdul Rasyid Teguhdin Hamid, M.Pd; Budi Utomo, Lc, 
MA; Ibrahim Atho, S.Ag; Minhajul Afkar, SH.I; Nurul Fajriyah  
Bendahara: Endang Suherna, SE  Wakil Bendahara: Subhan, 
S.Pd.I TU dan Sirkulasi: H. Aminuddin; Rullyansyah; Didiet 
Nanditio, SE; Joni Sagara; Suharti; Aril Muhrizadipura; Sumedi.



Panglima Angkatan Bersenjata Brunei Darussalam Mayor Jenderal 
Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi bin Bol Hassan 

berkunjung ke Masjid Istiqlal dalam rangka audiensi dan 
melihat keindahan Masjid Istiqlal, Selasa (6/12).



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


