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Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah bersabda :
Artinya : “Apabila engkau berkata pada temanmu “diamlah” 
sewaktu imam (khatib) berkhutbah, maka engkau telah lalai 
(telah sia-sialah pahala Jum’atnya)” (HR. Bukhari dan Muslim).
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Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahi walhamdulillah wa ashalatu wa assalam 'ala Rasulillah.

Pembaca Mimbar Jum'at yang mulia. Perjalanan menuju Ramadhan 
tahun ini semakin dekat, semoga Allah subhanahu wata'ala 

memberkahi kita di bulan Sya'ban, dan menyampaikan umur kita 
pada Ramadhan, hingga dapat menikmati manisnya ibadah di bulan 
suci Ramadhan nan Mulia. Mimbar Jum'at edisi ini kembali hadir 
di tangan pembaca setia, mencoba senantiasa menampilkan format 
lengkap Khutbah Jumat yang bertujuan dapat menginspirasi kita 
semua sebagai pembacanya, melalui tema menarik, Khatib Jum'at, 
Syeikh Muhammad Fathurahman, M.Ag, akan menyampaikan 
sebuah solusi Membangun Islam yang Damai melalui Tasawuf.

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA pada Goresan Imam Besar 
akan memberikan pencerahan yang sangat mendasar pada olah fikir 
kita, beliau melanjutkan pembahasan mengenai teologi Nama dan 
Dinamai ke-4, sebahagian tulisannya mengulas jelas kata "Muhith" 
yang Meliputi segala sesuatu, artinya tidak satupun yang luput dari 
kekuasaanNya.

Pembaca Mimbar Jum’at yang kami cintai. Masih tidak terlepas 
dari edisi sebelumnya mengenai fenomena istimewa di akhir Rajab 
yang dialami oleh Baginda Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wasallam pada 14 abad yang lalu, pada kolom Hikmah, KH. Bukhori 
Sail Attahiri, Lc, MA menguraikan masa singkat perjalanan Isra dan 
Mi'raj yang justru menambah keistimewaannya, ada beberapa dialog 
yang diceritakan, semoga menambah keimanan kita kepada Allah 
subhanahu wata'ala, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Kolom Dialog Dzuhur Pilihan kali ini, menyampaikan Hadist 
ke-11 pada Kitab Bulughul Maram, kami berharap para pembaca 
senantiasa menikmati dan mengikuti perjalanan Mimbar Jum’at pada 
setiap edisinya, karena Insyaa Allah pada Edisi selanjutnya, kami 
akan menerbitkan Edisi Khusus Bulan Ramadhan, doakan kami 
dapat terus istiqamah dalam melayani pembaca setia, terima Kasih 
dan wassalam. r(AHAS)

PENGANTAR REDAKSI
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Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wata'ala.
Ilmu Tasawuf bagian dari rukun agama. Para ulama 

merumuskan arkanuddin dalam 3 (tiga) disiplin ilmu: 

KHUTBAH JUM’AT

Membangun Islam Damai 
Melalui Tasawuf

Oleh : KH. M. Fathurrahman, M.Ag

(Intisari Khutbah Jum’at, 19 Sya'ban 1442 H / 2 April 2021 M)

Khutbah Pertama 

 ِ َِ َفَاََلََ   َالَْحْمُدِ لّلٰ لَعَدا َةلِا الَّد ْ ُْ  ْ ِْ لَعََةَ   ََ الَّذ ْي َجَعل ِ اَّلذ
أ َأْهلَُُد َأْ   َِ ََلَ ْنَ َفاْأَْفِل اِرِه عَََل قُلُْوِب الَْعلَِرَِ ِمْن عُلُْوِمِه َفَأْْسَ
ْي ََّل ِبَلِ ذ  ِ لْوُٰلُ اَّلذ ُُ ًدا َعْةلُدُه َفَر ُ َفَأْهَُُد َأ ذ ُمَحمذ َّلذ الّلٰ ِ

ٰٰلَ ا
ِ
آ ا َأ

ُُ ّٰ ِِِل ِلَملَ  مذ بَْعَدُهأ الل لدا الَْالَ ِّدَا ُمَحمذ َِ ْ َفََبِرْك عَََل ُلََ ِِلّ َُ ّ َف َِ َص
  َ
ِ
ِ الَْحللِ ّ َِبلَْحللِ ّ َفالَُْللَِةْي ا َِ َةَ  َا ُأْغِلللَ  َفالَْاللَِلِ ِلَمللَ ُللََ

للَداِرِه  ِْ لل ذ قَللْدِرِه َفِم َْ َِبللِه  َ ْْ آِٰلِ َفَأ ْوِ َفعَللََل أ ِِ َْي اِطللَ  الُْمَّللَْ َ َِ
ِْلوَ  ل ِبَْي ُمْ َفِبَْاِيْ َْ ْفَ  ُاْفِصل ََ الَْحَِِضُ َ بَْعـُد. ََيََ َأُّيد  ىالَْعِظْوِأ َأمذ

آِ  الَْعِظللْوِأ  ُِللْظأ ِْ الْ ُ ََِعللََ   ُِللْوَ . َفقَللََ  الّلٰ َِللْد ََللََل الُْمْيذ ََ ِ الّلٰ
ْيَن َجََهُدْفا  ِ : َفاَّلذ ِجْوِ َطَِ  الظذ َْ ِ ِمَن الشَذ ُْم َاُعْوُذ َِبلّلٰ ْينََ لَََنِْديََنذ َِ

. ِنْنَ َ لََمَع الُْمْحََِّ  ذ الّلٰ
ِ
ُةلَنََ َفا َُُ 
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Tauhid, Fiqih dan Tasawuf. Tauhid, mentauhidkan Allah 
subhanahu wata'ala dengan rukun iman yang enam. Fiqih, 
menjalankan aturan Allah subhanahu wata'ala terkait dengan 
tata cara ibadah, baik habluminallāh maupun habluminannās. 
Yang ketiga Tasawuf, menjaga dan memelihara hati, serta 
menumbuhkan potensi kebaikannya.

Ilmu tasawuf memiliki tujuan (maqhāsid Tashawuf). Para 
Ulama banyak menguraikannya. Di antaranya seperti yang 
diungkapkan dalam kitab Al-Mausū'ah Yūsufiyah fi Bayāni 
Adillati al-Shūfiyyah yang dikarang oleh Syeikh Dr. Yusuf 
Khathar Muhammad rahimahullah. Beliau menyebutkan 
tujuan terpenting dari Ilmu Tasawuf itu ada lima :

1. Shafāun nafsi wa muhāsabatuha. Kebersihan atau ke-
beningan jiwa (hati) dan introspeksi (muhasabah).

Tujuan yang pertama dari mempelajari dan mengamalkan 
Ilmu Tasawuf adalah pembeningan dan pembersihan jiwa dan 
selalu muhasabah (introspeksi), mengawasi gerak-gerik atau 
kondisi level jiwa.

Kenapa tujuan yang pertama dari Ilmu Tasawuf adalah 
shofā-un nafs (bersihnya jiwa)? Sebab wilayah kajian Tasawuf 
yang pertama adalah tazkiyyatun nafs (membersihkan jiwa). 
‘Bersih-bersih’ dahulu. Diibaratkan seseorang yang berdandan, 
ia membersihkan diri terlebih dahulu terutama wajah yang 
akan dipoles dengan bedak atau alat kecantikan. Begitu juga 
merawat jiwa (hati). Sebab perbuatan dosa membuat jiwa kotor.

Manusia mempunyai elemen jiwa atau hati yang 
apabila terjangkit penyakit akan jauh lebih berbahaya, dan 
perkembangan kejahatannya jauh lebih hebat daripada 
penyakit fisik. Contoh hubbud dunia, tergila-gila dengan 
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dunia. Penyakit ini akan membuat hati gelap. Ia melakukan 
tindakan yang merugikan banyak orang. 

2. Qashdu Wajhillāhi Ta’āla. Bertujuan kepada Allah Ta’ala. 
Ilmu Tasawuf akan memandu jiwa atau hati supaya lurus 
tujuannya dalam beribadah kepada Allah subhanahu 
wata'ala. 

Apapun bentuk ibadah yang Allah tetapkan, hati dipandu 
dengan Ilmu Tasawuf. Mulai dari dosa masa lalu, penyakit-
penyakit hati seperti ’ujub, takabbur, riya‘ dan lain-lain, 
semuanya dibersihkan dengan Ilmu Tasawuf. Lalu akan muncul 
dalam jiwanya Qashdu Wajhillah, semata-mata karena Allah. 
Tumbuh dalam hatinya : ‘Apa yang diperintahkan merupakan 
bentuk panggilan Allah. Allah yang memerintahkan untuk 
menjalankan ini semua’.

Betapa penting menyadari bahwa selain mutaba’ah 
(mengikuti) secara lahir sesuai petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah 
serta ijtihad para ulama, ibadah juga harus ikhlas secara batin 
agar diterima. Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam 
surah al-Bayyinah: 

 Ikhlas itu segala bentuk ibadah yang dilakukan karena 
Allah. Itulah yang akan diterima oleh Allah subhanahu 
wata'ala. Tapi bila sudah terkontaminasi motivasi lain selain 
Allah subhanahu wata'ala ibadahnya menjadi sia-sia di 
hadapan-Nya.

                ...     
 Artinya : “Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah 
kepada Allah dengan ikhlas” (QS. Al-Bayyinah [98]: 5).



19 Sya'ban 1442 H / 2 April 2021 M 5

Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wata'ala.
Ada sebuah cerita, Muadz bin Jabal radhiallahu anhu yang 

mendengarkan nasihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. 
Hadis ini ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam memberikan 
syarah kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam 
Al-Ghazali rahimahullah. Di mana setiap sore, catatan amal 
harian seorang hamba diangkat oleh malaikat hafazhah, dari 
langit ke-1 sampai ke-7 ke hadapan Allah subhanahu wata'ala 
(pengangkatan amal terjadi pada setiap hari Kamis, karenanya 
Nabi berpuasa agar catatannya lebih bagus).

Walaupun berbarengan duduk dan berdekatan, masing-
masing orang tidak akan tahu isi hati orang yang disampingnya. 
Manusia tidak tahu kecenderungan hati seseorang, walau 
perbuatannya jelas disaksikan di depan matanya. Namun 
Allah mengetahui seluk beluk hati manusia, yang bisa berbeda 
dengan penilaian manusia.

Dengan menyadari dan meyakini Allah mengetahui yang 
ghaib, hati belajar menjadi ikhlas. Ibadah yang berenergi akan 
menghasilkan ibadah produktif dan manfaat besar, ketika 
ikhlas karena Allah. Saat mau men-share ibadah ke publik 
hatinya dijaga, bukan karena yang lain tapi semata-mata 
dakwah share ilmu dan aktivitas ibadahnya.

3. At-tamassuku bil faqri wal iftiqar. Berpegang dengan 
kefaqiran (merasa butuh kepada Allah subhanahu 
wata'ala). 

Dengan Ilmu Tasawuf jiwa akan selalu bersandar dan 
butuh kepada Allah subhanahu wata'ala. Jiwa yang bersandar 
dan butuh kepada Allah tidak memposisikan harta sebagai 
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tujuan. Menjadi indah apabila harta yang telah dititipkan Allah 
dijadikan sebagai alat atau sebab, bukan tujuan. Harta, jabatan, 
kedudukan, dan apapun yang Allah berikan hanya sebagai alat 
dan sarana mengabdi kepada Allah subhanahu wata'ala.

Menurut ahli medis, kondisi orang-orang pada zaman 
sekarang ini banyak yang terjangkit penyakit kelas kakap, 
seperti  jantung  yang membuat  stroke.  Ternyata faktor 
utamanya adalah stress (tekanan batin/jiwa). Orang yang 
bertasawuf bisa meringankan penyakit stres. Orang yang 
belajar dan mengamalkan Tasawuf wajahnya kelihatan awet 
muda. Karena hatinya terus diurus dan dipelihara.

4. Tauthinul qalbi ’alar rahmah wal mahabbah. Dengan Ilmu 
Tasawuf hati atau jiwa akan dipenuhi oleh rahmat, kasih 
sayang dan mahabbah (kecintaan). 

Luar biasa ketika jiwa hamba dipenuhi dengan rahmat dan 
mahabbah dengan kasih sayang dan cinta. Cinta kepada Allah, 
Rasul-Nya, para Ulama, sesama orang yang beriman, manusia, 
bahkan makhluk-makhluk lain di sekitarnya. Dengan cinta 
akan tumbuh kesadaran untuk menjaga lingkungan dan 
alam. Gunung dan laut hingga atmosfer dirawat dan dijaga. 
Itu merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang dari Ilmu 
Tasawuf. Jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih 
sayang inilah yang dibutuhkan di zaman yang sudah banyak 
kerusakan sekarang ini. 

Jiwa yang tidak diliputi sifat tersebut alias kering dengan 
rahmat dan kasih sayang, akan terjadi sebaliknya. Ia akan 
selalu memikirkan profit (keuntungan) di balik apa yang 
dilihatnya, baik manusia, benda atau makhluk. Hubungan 
sesama manusia dan masyarakat berorientasi hanya untuk 
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mendapatkan keuntungan finansial atau material. Tolok ukur 
pekerjaan atau orang yang didekatinya adalah keuntungan 
fisik semata. Jadilah ia seperti robot yang tidak memiliki hati 
(rasa) lagi dalam menjalani kehidupan. Secanggih apapun, 
robot tidak memiliki rasa. Amat disayangkan jiwa yang kering 
karena telah menjadi robot. Tidak ada kasih sayang di dalam 
keluarga, baik hubungan suami dengan istri, orang tua dengan 
anak, sesama warga atau masyarakat. Hidup sudah tidak lagi 
kenyamanan. Oleh karena itu di sinilah pentingnya Ilmu 
Tasawuf, di mana jiwa akan dipenuhi rahmat, kasih sayang dan 
kecintaan yang begitu besar dan tidak terbatas.

5. At tajammul bi makārimil akhlaq allatī ba’atsan Nabiyya 
shallallahu alaihi wasallam li-itmamihī. Menghiasi 
diri dengan kemuliaan akhlak di mana Allah telah 
mengutus Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk 
menyempurnakannya. 

Allah perindah dengan Ilmu Tasawuf tindakan dan 
ucapannya dengan akhlak yang mulia. Tindakan-tindakan 
kriminal, pembunuhan, kezaliman, kemungkaran adalah 
karena jiwa tidak terpandu dengan Ilmu Tasawuf. Tasawuf 
melahirkan akhlak yang sempurna dan mulia. Imam Al-
Ghazali salah seorang pakar dalam Ilmu Tasawuf menyebutkan 
ghāyatut tashawwuf akhlāqul karīmah, artinya: tujuan puncak 
Ilmu Tasawuf adalah akhlak. Bahkan sampai ada ulama yang 
menyebutkan at-tashawwuf huwa al-akhlaq, artinya: Tasawuf 
adalah akhlak. Singkatnya kalau belajar Tasawuf tapi akhlaknya 
masih amburadul atau tidak menumbuhkan akhlak yang mulia 
berarti tidak memperoleh Ilmu Tasawuf.
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Oleh sebab itu betapa pentingnya Ilmu Tasawuf untuk 
menghiasi dunia dengan rahmat dan kecintaan. Atmosfer 
bumi ini menjadi atmosfer kasih sayang dan kecintaan. Semua 
manusia di semua aspek kehidupan, berpolitik, ekonomi, 
sosial, semua berakhlakul karimah, seperti teladan Rasulullah 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Sampai Beliau 
menyatakan innamā bu’itsu li utammima makārimal akhlāq 
(Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan 
akhlak) [HR. Al Baihaqi]. Seolah-olah Nabi diutus hanya 
untuk akhlak saja, karena saking pentingnya akhlāqul karīmah. 

Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wata'ala.
Semua ibadah dalam agama ada etika atau akhlaknya. 

Inilah konsep pekerti yang dirindukan banyak orang di setiap 
lini kehidupan mulai dari yang terkecil (pribadi) di dalam 
keluarga, tetangga, sampai kepada masyarakat dunia yang 
lebih besar. Yakni akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. 

Bukankah sering mendengar bagaimana sikap Nabi 
shallallahu ‘alaihi wasallam kepada orang yang menyakitinya? 
Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam memintakan ampunan 
karena ketidaktahuan mereka. Bahkan pada sekitar tahun 
ke-8 Hijriyah (fathu Mekah), masyarakat kota Mekah terbuka 
hatinya menerima kehadiran Nabi Muhammad shallallahu 
‘alaihi wasallam sebagai pembawa Risalah. Sebelumnya mereka 
menuding, memfitnah, dan memusuhi, dipelopori oleh para 
pemimpin Quraisy seperti Abu Sufyan dan lain-lain. Di tahun 
itu mereka tunduk kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 
tanpa peperangan. 
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Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wata'ala.
Di akhir zaman Allah akan hadirkan sekali lagi kejayaan 

Islam sehingga orang-orang kafir pun akan merasakan keadilan 
Islam. Rahmat Allah yang dibawa oleh ajaran Islam akan 
dirasakan semua umat. Saat ini jangankan membawa rahmat 
untuk seluruh alam, sesama muslim saja saling mencaci maki. 
Betapa prihatin kita dengan kondisi umat Islam yang secara 
global yang masih terpuruk karena hati sebagai penggerak 
belum terbuka.

Tidak mengherankan bila penyakit mental telah disebutkan 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai penyebab 
keterpurukan umat di akhir zaman. Al-Wahn, tergila-
gila dengan kehidupan dunia dan tidak mempersiapkan 
bekal kematian. Kondisi mental umat yang menyebabkan 
kemunduran dan berpecah belah itu hanya dapat ditangani 
melalui bimbingan tasawuf dengan proses penjernihan batin, 
memanage hawa nafsu dan menghiasinya dengan sifat dan 
sikap yang indah/terpuji.

Negara yang damai dan tenteram hanya dicapai oleh 
pergerakan jiwa-jiwa yang damai dan dibersihkan. Untuk 
menuju kepada kejayaan yang dijanjikan Allah atas umat 
ini tentu memiliki fase-fase. Kita sebagai umat terus melatih 
dan mempersiapkan diri, mengembangkan nilai-nilai 
persatuan, seperti tasamuh (toleransi), saling menghargai, 
saling menghormati dan lain-lain sehingga Allah pun ridha 
menurunkan karunia-Nya kepada umat ini.

Hati yang tertutup membuat gelap segala yang tampak. 
Hakikat kehidupan tidak bisa ditangkap oleh jiwa. Dengan 
bertasawuf yang haq hati akan dilimpahkan rahasia-rahasia 
kehidupan ke dalam batinnya: mā yaridu ’alal qalb li kasyf adz 
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Khutbah Kedua 

dzāt wa anwāriha, sebagaimana yang telah diperoleh orang-
orang pilihan terdahulu. Ia akan memahami penyebab Allah 
berikan musibah kepadanya, ia menyadari hikmah di balik 
bencana yang sedang melanda, ia diberitahu rahasia dan 
hikmah di balik setiap peristiwa. Ia semakin dekat dengan 
Allah, jiwanya semakin tenang dan damai bersama Allah 
subhanahu wata'ala.

كا  را ه َبا نا  الّلٰ ْيهى مى ا فى ْ بىما ُكه َّيا
ِ
ا ْ وا افاعاِنى ن ْْيى، وا ظى ْ ِفى الْقهْرآ نى الْعا لاُكه ْ وا ِلى

وا  اهه هه ن ِ
تاهه ا ْ تىالاوا نُْكه مى ّّن وا تاقابالا مى كىْْيى، وا ْكرى الْحا الىّ تى وا ْال َّيا

 ْ ، َآقهْوله قاْوِلى لىْْيه ْيعه الْعا مى تاغْ   السا وا الْغا فى فااس ْ اهه هه ن ِ
ْوهه ا .ره ْْيه حى  فهْوره الرا

  

ل َالَْحْمُد  ّٰ .  ِلل ْينل نَْيا َوادّلل نْيُ عَََل ُأُمْورل ادلُّ َتعل نَي َوبلهل نَس ْ َرّبل ْالَعالَمل
ٰلَ 
ِ
الَّ  نَْشهَُد َأْن اَلا

ِ
ُ ا َدََن  اِّلٰ ّيل َوْحَدُه اَل ََشليَْك َلُ َونَْشَهُد َأنَّ س َ

ٍد َوعَََل  ََن ُمَحمَّ دل ّيل ّٰهُمَّ َصّلل عَََل س َ . الل ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُ ُمَحمَّ
ا بَْعُد  . َأمَّ نْيَ عل ْ َأْْجَ هل َوَسّّلل بل ل َوََصْ لل ْيُُكْ  –أ ٰ َا النَّاُس ُأْوصل فَيَا َأُّيُّ

ََيَي بلَتْقَوى
ِ
ل  َوا ـُْمــتَُّقْوَن. َواْعلَُمْوا َانَّ  اِّلٰ َ فََقْد فَاَز ال َأَمَرُُكْ  اِّلٰ

ُ تَعَاََل:  هل َوقَاَل اِّلٰ هل َوثَـََن بلَمٰلآئلَكتلهل بلُقْدسل ْيهل بلنَْفسل بلأَْمٍر بََدَأ فل
يْ  ل َا اَّلَّ َُّيُّ ِّۗ َٰيآ ّل َِكتَٗه يَُصلُّْوَن عَََل النَّبل

َ َوَمٰلٰۤى ُّْوا النَّ اِّلٰ َن ٰاَمنُْوا َصل
ّلُمْوا تَْسللْيًما.  ّٰهُمَّ عَلَْيهل َوَسل ْ َو  َصّلل  الل ََن  اَبرلكْ َوَسّّلل دل ّيل عَََل س َ

ٍد. مََكَ َصلَّْيَت  ََن ُمَحمَّ دل ّيل لل س َ ٍد َوعَََل أ ٰ اَبَرْكَت َوَسلَّْمَت َو ُمَحمَّ
ْْيَ  ْبَراهل ِ

ََن ا دل ّيل لل س َ ْْيَ عَََل أ ٰ ْبَراهل ِ
ََن ا دل ّيل ََّك  عَََل س َ ن

ِ
نْيَ ا ِفل الَْعالَمل

ْيدٌ  ْيٌد َمجل ّٰهُمَّ  .ََحل ْيَن َأِبل بَْكرٍ  َواْرَض الل دل اشل  َعنل ْاخلُلََفاءل الرَّ
نْيَ  َوُُعَرَ  َحابَةل َوالتَّابلعل يَّةل الصَّ ٍّ َوَعْن بَقل ي  َوُعثَْماَن َوعََلل َوََتبلعل

تلَك  ْينل َواْرَض َعنَّا َمَعهُْم بلَرَْحَ ْحَساٍن الََل يَْومل ادللّ ل نْيَ لَهُْم ابل التَّابلعل
. نْيَ ل اَحل  ََي َاْرَحَم الرَّ

نَاتل  نلنْيَ َوالُْمْؤمل نْيَ َوالُْمْسللَماتل والُْمْؤمل ّٰهُمَّ اْغفلْر لللُْمْسللمل َالل
ْْنُْم َواْْلَْموَ  ََن َوعُلََمائَنَا اْْلَْحيَاءل مل ّٰهُمَّ َأْصللْح ُواَلَة ُأُمْورل . َالل اتل
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ل َالَْحْمُد  ّٰ .  ِلل ْينل نَْيا َوادّلل نْيُ عَََل ُأُمْورل ادلُّ َتعل نَي َوبلهل نَس ْ َرّبل ْالَعالَمل
ٰلَ 
ِ
الَّ  نَْشهَُد َأْن اَلا

ِ
ُ ا َدََن  اِّلٰ ّيل َوْحَدُه اَل ََشليَْك َلُ َونَْشَهُد َأنَّ س َ

ٍد َوعَََل  ََن ُمَحمَّ دل ّيل ّٰهُمَّ َصّلل عَََل س َ . الل ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُ ُمَحمَّ
ا بَْعُد  . َأمَّ نْيَ عل ْ َأْْجَ هل َوَسّّلل بل ل َوََصْ لل ْيُُكْ  –أ ٰ َا النَّاُس ُأْوصل فَيَا َأُّيُّ

ََيَي بلَتْقَوى
ِ
ل  َوا ـُْمــتَُّقْوَن. َواْعلَُمْوا َانَّ  اِّلٰ َ فََقْد فَاَز ال َأَمَرُُكْ  اِّلٰ

ُ تَعَاََل:  هل َوقَاَل اِّلٰ هل َوثَـََن بلَمٰلآئلَكتلهل بلُقْدسل ْيهل بلنَْفسل بلأَْمٍر بََدَأ فل
يْ  ل َا اَّلَّ َُّيُّ ِّۗ َٰيآ ّل َِكتَٗه يَُصلُّْوَن عَََل النَّبل

َ َوَمٰلٰۤى ُّْوا النَّ اِّلٰ َن ٰاَمنُْوا َصل
ّلُمْوا تَْسللْيًما.  ّٰهُمَّ عَلَْيهل َوَسل ْ َو  َصّلل  الل ََن  اَبرلكْ َوَسّّلل دل ّيل عَََل س َ

ٍد. مََكَ َصلَّْيَت  ََن ُمَحمَّ دل ّيل لل س َ ٍد َوعَََل أ ٰ اَبَرْكَت َوَسلَّْمَت َو ُمَحمَّ
ْْيَ  ْبَراهل ِ

ََن ا دل ّيل لل س َ ْْيَ عَََل أ ٰ ْبَراهل ِ
ََن ا دل ّيل ََّك  عَََل س َ ن

ِ
نْيَ ا ِفل الَْعالَمل

ْيدٌ  ْيٌد َمجل ّٰهُمَّ  .ََحل ْيَن َأِبل بَْكرٍ  َواْرَض الل دل اشل  َعنل ْاخلُلََفاءل الرَّ
نْيَ  َوُُعَرَ  َحابَةل َوالتَّابلعل يَّةل الصَّ ٍّ َوَعْن بَقل ي  َوُعثَْماَن َوعََلل َوََتبلعل

تلَك  ْينل َواْرَض َعنَّا َمَعهُْم بلَرَْحَ ْحَساٍن الََل يَْومل ادللّ ل نْيَ لَهُْم ابل التَّابلعل
. نْيَ ل اَحل  ََي َاْرَحَم الرَّ

نَاتل  نلنْيَ َوالُْمْؤمل نْيَ َوالُْمْسللَماتل والُْمْؤمل ّٰهُمَّ اْغفلْر لللُْمْسللمل َالل
ْْنُْم َواْْلَْموَ  ََن َوعُلََمائَنَا اْْلَْحيَاءل مل ّٰهُمَّ َأْصللْح ُواَلَة ُأُمْورل . َالل اتل

 ْ ِهل َزاََلل الُْمْنَكَراتل َوالَْمَعاِصل َواْهدل َََّتُْم ِفل ال ائَنَا َواْجَعْل ِهل َوُزَُعَ
 . ْْيَ َتقل اَطَك الُْمس ْ َ ّٰهُمَّ ِصل اْرفَْع َواْدفَْع َعنَّا الَْبََلَء َوالَْغََلَء  الل

اُعْونَ َوالَْواَبَء َوا ّوقََرَن َوالَْفْحَشاَء َوالُْمْنَكَر َوالَْبْغَي  لطَّ
ْْنَا َوَما  َحَن، َما َظهََر مل َدائلَد َوالْمل َفَة َوالشَّ ُيْوَف الُْمْخَتلل َوالس ُّ
ََّك  ن

ِ
ًة، ا نْيَ عَامَّ انل الُْمْسللمل ْن بَُْلَ ًة َومل ََن َهَذا َخاصَّ ْن بَََلل بََطَن، مل

 َّ ْيٌر. َرب ٍء قَدل ّ ََشْ َرةل عَََل ُكل نًَة, َوِفل أ ْلآخل نْيأ  َحس َ آتلنَا ِفل ادلُّ نَا أ
نْيَ  ل َرّبل الّْعالّمل َّ . َوالَْحْمُد ِلل نَا عََذاَب النَّارل نًَة, َوقل  .َحس َ

َباَد  ل عل نَّ  اِّلٰ َ ! ا    اِّلٰ
ِ
لَْعْدلل َوااْل ي الُْقْرَِب يَأُْمُر ابل يَْتاءل ذل

ِ
ْحَسانل َوا

ُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن. ويَْْنَى  َعنل الَفْحَشاءل َوالْمُ  ، يَعل ْنَكرل َوالَبْغيل
َ افَاذُكُروْ  .  اِّلٰ هل يَزلْدُُكْ . َواْشُكُرْوُه عَََل نلَعمل ْْيَ يَْذُكْرُُكْ الَْعظل

ْكُر  . َوََّلل ل يُْؤتلُُكْ ْن فَْضِلل ئَلُْوُه مل ل َواس ْ  .َأْكَبُ  اِّلٰ
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Peristiwa Isra’ dan Mi’raj merupakan satu diantara banyak 
tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wata'ala yang 

diperlihatkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wasallam, sekaligus satu bukti kedekatan Nabi Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wata'ala 
dan perhatian yang sangat besar kepada Nabi-Nya. 

Peristiwa Isra dan Mi’raj terjadi dalan rentang waktu yang 
sangat singkat,     yang ditunjukkan oleh al 
Qur’an dengan kata         yang berbentuk bertanwin, nakirah 
dan mufrad yang berarti hanya sebagian kecil dari pada rentang 
malam yang panjang. 

Namun demikian, kata         yang berarti rentang waktu yang 
sangat singkat ini menjadi keterangan waktu untuk sebuah 
peristiwa besar bahkan sangat besar, yaitu Isra’ Mi’raj yang oleh 
al-Qur’an disampaikan dengan ayat yang dimulai dengan  kata              

     . Ketika al-Qur’an memulai ayatnya dengan kata          
ini, mengindikasikan bahwa yang diceritakan adalah hal yang 
agung dan diluarkebiasaan. 

Dalam ayat lain al-Qur’an menjelaskan : 

Isra dan Mi’raj, Peristiwa Besar 
Yang Singkat Penuh Keistimewaaan

HIKMAH

Oleh : KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc, MA

( ِ ِس ي   لْ  اِن م  لْز   اِت ق  ي  مِ  لْ  ِف  ي  ) 
   لَْيًل 

 ان  ح  ب  س   

   لَْيًل 

 ان  ح  ب  س   

Artinya : “Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami 
perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia”.

  اك  ن  ي  ر  أ   ِت   ال  ي  ؤ  الر   ا  لن  ع  ا ج  م  و  
 
   اِس لن  لِ  ة  ن  فت  َِّل  ا
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Ayat ini mengisyarat bahwa perisstiwa Isra’ Mi’raj bukanlah 
sekedar mimpi tetapi merupakan pengalaman nyata yang 
dialami oleh Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Peristiwa besar yang terjadinya amat singkat itu terdiri dari 
dua episode : yaitu Episode Isra dan Episode Mi’raj. Episode 
Isra’, dimana Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram di 
Makkah ke Masjidil Aqsha di Al-Quds, Palestina, mempunyai 
hikmah tersendiri. Kenapa mesti Isra’ dulu, baru Mi’raj? kenapa 
tidak langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha?

Ternyata perjalanan Isra’ ke Masjidil Aqsha memiliki peran 
penting yang kemudian menjadi hujjah yang sangat kuat bagi 
Nabi kepada kaum Quraish yang tidak mempercainya, berupa 
data-data yang diperoleh selama perjalanan Isra’. Data-data riil 
tersebut yang kemudian ditanyakan kepada Nabi shallallahu 
‘alaihi wasallam oleh kaum Quraish dan Nabi shallallahu ‘alaihi 
wasallam dapat menjawabnya dengan tepat. Diantaranya 
adalah bahwa dalam perjalanan Isra’ tersebut Nabi bertemu 
dengan kafilah yang sedang dalam perjalanan pulang dari 
Syam, dan diperkirakan pagi hari menjelang terbitnya matahari 
mereka akan sampai di Bab Makkah (pintu masuk Makkah), 
dan ketika kaum Quraish itu menunggu di pintu Makkah, 
menjelang terbitnya matahari, kafilah itu benar benar datang.  
Maka secara bukti riil kaum Quraish mengakui kebenarannya 
walaupun banyak diantara mereka tetap tidak mengimaninya.

Peristiwa Isra' mengumpulkan data-data yang dapat 
diverifikasi keabsahannya. Sehingga menjadi argumen 
yang tidak terbantahkan. Berbeda dengan peristiwa Mi'raj, 
pertemuan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam 
dengan para Nabi dalam perjalanan Mi'raj, datanya tidak bisa 
diverifikasi dengan bukti riil. Ia hanya diverifikasi dengan 
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kekuatan iman. Maka peristiwa Isra Mi'raj, selain menyuguhkan 
data riil dari perjalanan Isra, juga menyuguhkan data luar biasa 
dan istimewa dari pertemuan beliau dengan para Nabi, sampai 
pertemuan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam 
dengan Allah subhanahu wata'ala di Sidratul Muntaha. Yang 
kedua ini tidak bisa dibuktikan dengan alat bukti kehidupan 
nyata utamanya bagi yang belum beriman.

Isra’ Mi’raj juga disebut              sebagai ujian bagi se-
kalian manusia. Hingga saat inipun masih banyak yang 
meragukannya. Namun lain bagi orang yang imannya benar, 
sebagaimana sahabat Abu Bakar radhiallahu anhu yang 
meskipun hanya mendapat cerita dari Abu Jahal, dan bahkan 
Abu Jahal ketika bercerita kepada abu Bakar bermaksud 
mengadu bahwa pamannya telah menceritakan hal yang tidak 
masuk akal, dan agar Abu Bakar tidak lagi mempercainya. 
Namun apa respon Abu Bakar? sama sekali tidak disangka oleh 
Abu Jahal bahwa Abu Bakar langsung percaya dan berkata :

Jika benar Muhammad telah mengatakan itu, maka ia benar. 
Apakah kamu percaya sebelum mendengar langsung darinya? 
sanggah Abu Jahal. Aku percaya dengan kabar yang datangnya 
dari langit. Bagaimana aku tidak percaya dengan berita yang 
datang dari Baitul Maqdis ? sedangkan jarak  langit  sangat lebih 
jauh dari pada Baitul Maqdis. r

 
 
َ  ن  أ   لَ ب  قَ  هه قه ِد  َص ته : أ  َله  لَ ي  ، قِ َق دَ صَ  د  قَ فَ  ذِلَ  الَ قَ  نَ كَ  ن  إ  عَ مَ س  ت
 َل  َف ي ْكَ ، فَ اءِ مَ إلس   َبِ ِبَ  هه قه د ِ صَ  أ  نَ ؟ أ  كه  له و  قه عه  نَ ي  : أ  الَ قَ ؟ فَ هه ن  مِ 
َ  َبِ ِبَ  هه قه د ِ صَ أ   ر ثِ كَ بِ  هه ن  مِ  ده عَ ب  أ   اءه مَ إلس  ، وَ ِس دِ ق  مَ إل   تِ ي  ب  ؟.ي 

 

    اس  لن  ل   ة  ن  ت  ف  
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Pandangan teosofi tersebut mirip dengan pandangan aliran 
Advedanta, yaitu sebuah ajaran yang memperkenalkan 

adanya Tuhan sebagai Sang Khaliq dan adanya makhluk dalam 
agama Hindu yang beranggapan Tuhan memiliki dua dimensi. 
Dimensi batin itulah yang tidak berbagi dan tidak dibatasi oleh 
entitas (Advedanta). Sedangkan, dalam dimensi lahir itulah yang 
berentitas (Vedanta). Dalam tradisi kekristenan lebih dikenal 
dengan istilah dalam bahasa Latin: E Pluribus Unum, yang sering 
diartikan “of many, one” atau “of one, many” (“yang banyak itu 
yang satu itu” atau “yang satu itu yang banyak itu”).

Sebagai ilustrasi, Masjid Istiqlal ialah masjid negara ibukota 
Republik Indonesia. Sampai hari ini hanya satu Masjid Istiqlal. 
Akan tetapi, ketika kita berada di masjid terbesar di Asia Tenggara 
ini kita menemukan mihrab, mimbar, tiang besar, kubah, menara, 
dan karpet serta kaligrafi indah, dengan pencahayaan yang 
berwarna-warni.

Kita bisa menghitung ribuan entitas yang terdapat di dalam 
Masjid Istiqlal, tetapi kesemuanya itu tetap menampilkan Masjid 
Istiqlal. Ternyata yang banyak itu tak lain yang satu itu dan yang 
satu itu tak lain yang banyak itu. Kita bisa membedakan antara 
Istiqlal dan mimbar, mihrab, kubah, menara, dan lain-lain, tetapi 
bukankah itu semua yang menampilkan Masjid Istiqlal?

Ilustrasi antara nama dan yang dinamai (al-ism wa al-
musamma) seperti diungkapkan oleh ulama tasawuf : “Dakhil fi 
al-asyya’ la bi al-mumazajah wa kharijun ‘anha la bi al-muzayalah” 
(Ia masuk ke dalam segala sesuatu tetapi tidak bercampur dan 
berada di luarnya tetapi tidak terpisahkan).

GORESAN IMAM BESAR

Teologi Nama dan Yang Dinamai  (4)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Ungkapan seperti itu sesungguhnya bisa ditemukan 
padanannya di dalam Al-Qur’an, antara lain : “Ingatlah bahwa 
sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan 
dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha 
Meliputi segala sesuatu” (QS. Fushilat [41]:54). Kata muhith 
dalam ayat ini tak satu pun yang tak terliputi oleh Allah SWT.

“Dan kepunyaan Allahlah timur dan barat, maka ke mana 
pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. 
Al Baqarah [2]:115). Ayat ini menggunakan kata wajah (wajh), 
bukan fa tsamma.

Allah mengisyaratkan bahwa alam semesta ini adalah 
“wajah” Allah subhanahu wata'ala yang bisa diartikan sebagai 
penampakan (projections) Allah subhanahu wata'ala. Ibaratnya 
gambar di layar proyektor sama dengan gambar di monitor 
komputer, tetapi yang asli (wajib al-wujub), sedangkan gambar 
di layar proyektor adalah bayangan (mumkin al-wujud).

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 
tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. 
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila 
ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka beriman 
kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran” (QS. Al 
Baqarah [2]:186). “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan 
manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan 
Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya” (QS. Qaf 
[50]:16).

Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh 
mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan bukan 
kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah 
yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan 
mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang 
mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Anfal [8]:17). 
(Harian Republika, 12 Maret 2021 M/28 Rajab 1442 H)  r
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Hadis pada pembahasan ini adalah sebuah riwayat sebagai 
berikut :

Hadis ini berkaitan dengan Surat Al Maidah/5 ayat 3 yang 
menerangkan :

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Hadist 11: Bangkai Dan Darah Yang Halal
(Kitab Bulughulmarom)

Oleh : Ahmad Mulyadi, SE.I

َُّه عَلَْيِه  َِّه َصلَّى الل َُّه َعْنهَُما قَاَل : قَاَل َرُسوُل الل َوَعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي الل
ا  ا الَْمْيتَتَاِن : فَالَْجَراُد َوالُْحوُت َوَأمَّ ََّم ُأِحلَّْت لَنَا َمْيَتَتاِن َوَدَماِن. فَأَمَّ َوَسل

َحاُل َواْلَكِبُد َأْخَرَجهُ  َماِن : فَالط ِ  َأْحَمُد َواْبُن َماَجْه َوِفيِه َضْعف   الدَّ
 Artinya : “Dari Ibnu Umar radhiyallau ‘anhuma, ia berkata: 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Dihalalkan 
untuk kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu 
adalah (bangkai) belalang dan (bangkai) ikan sedangkan 
dua darah itu adalah hati dan jantung”. Diriwayatkan oleh 
Ahmad dan Ibnu Majah. Di dalamnya ada kelemahan.

                        

                        

                  ...     
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 Hadis di atas menyebutkan adanya pengharaman bangkai 
dan darah. Bangkai dalam definisi ini adalah : 
1. Bangkai adalah yang mati dengan sendirinya baik, binatang 

ataupun unggas, atau yang mati tanpa keterlibatan/campur 
tangan manusia, baik di sembelih atau diburu.

2. Juga disebut bangkai jika tidak disembelih tidak sesuai syariat 
atau disembelih selain muslim.

3. Binatang yang haram dan disembelih kemudian disembelih 
sesuai aturan syariat tetap haram dan dianggap bangkai.

Dalam hal ini bangkai belalang dan ikan adalah pengecualian. 
Belalang yang mati dengan sendirinya juga halal dikonsumsi 
sama juga dengan Al-Hût: atau Ikan, meliputi semua binatang 
yang hidup di laut. Setiap binatang yang hidup di laut adalah 
hût (ikan) dan bangkainya halal. Bangkai belalang dan ikan 
keduanya halal, baik ia mati karena tindakan manusia, seperti 
dipanggang atau diletakkan di dalam air yang mendidih di 
atas api, atau pun mati dengan sendirinya. Kecuali jika kita 
mengetahui ia mati karena diracun, atau sudah busuk dan 
mengandung racun, karena segala sesuatu yang membahayakan 
dilarang untuk dikonsumsi. Di dalam Islam ada kaidah yang 
melarang untuk membahayakan diri dan orang lain. Air laut suci 
dan mensucikan. Thahuru mauuhu wa uhilla maituhu. 

Dua darah adalah yang dihalalkan : yaitu limpa (it-thihâl) 
dan hati (al-kabid). Darah hati tersembunyi dan tidak tampak 

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 
daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan 
atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, 
yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali 
yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang 
disembelih untuk berhala ... ”. 
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seperti jantung dan hati. Ia tersembunyi seperti darah yang ada 
di dalam urat. Karena itu ada kaidah yang mengatakan : “Semua 
darah yang masih ada setelah penyembelihan adalah halal”. 
Sekalipun berwarna merah dan mengubah warna air yang ada 
di panci. Karena setelah binatang yang disembelih itu mati maka 
binatang itu menjadi halal. Jadi, darah yang masih tersisa di 
dalam daging, di dalam urat dan di dalam hati itu hukumnya 
suci dan halal.

Kedudukan Hadis
Ada kedhaifan karena adalah Abdurrahman ibn Zaid. Imam 

Ahmad menyebutnya sebagai hadis munkar. Namun hadis juga 
dihukumi mauquf karena merupakan periwayatan shahabat. 
Sebagaiman ciri periwayatan shahabat adalah lafazh: dihalalkan 
bagi kami hal seperti ini, diharamkan bagi kami seperti ini...
dilarang kami untuk... dan sebagainya. Imam Bushiriy dalam 
Mishbahuz Zujajah mengatakan sanadnya dhaif.

Kesimpulan
Fiqh hadis dalam yang dapat diambil dari matan hadis diatas 

adalah :
1. Penghalalan belalang yang mati karena sebab apapun.
2. Bangkai adalah yang mati bukan disebabkan manusia, baik 

dengan disembelih atau diburu.
3. Penghalalan bangkai ikan, karena surutnya air dan sebagainya.
4. Hati dihalalkan berdasrkan ijma’ begitu juga limpa.
5. Penyusun hadis memasukkannya dalam bab tentang air, 

untuk menunjukkan bahwa ikan dan belalang jika mati masuk 
kedalam air tidak menjadikan air menjadi najis, banyak 
ataupun sedikit. r (BUT) 
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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 dan 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

09.00 - 
11.00

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 Agama, 
Majelis Taklim 
Pemuda

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadroh, Marawis 
dan Band

Seni Beladiri

Seni Beladiri

Pelayanan 
Permasalahan 
Agama

Kegiatan

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

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

Hari

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

5 Apr

6 Apr

7 Apr

8 Apr

Narasumber

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA

H. Abu Hurairah Abd. 
Salam, Lc, MA

H. Nur Khayyin 
Muhdlor, Lc, MA

Dr. H. Mulawarman 
Hannase, Lc, M.Hum

 ة  اي  د  ه ال   ة  اي  د  ب  
 

Bahasan/ Materi

Bidayatul Hidayah    

Riyadus Sholihin         

Muamalah                                             

        
Al-Bayan Lima 
Yusyghilul Adzhan                         

 ار  ي  خ  لأ ال    ة  اي  ف  ك  
 

      ْيا ح  ال  الص   ض  يا ر  
 

أ  ل  غ  ش  ا ي  م  ل   ان  ي  ب  ال         ان  ه  ذ  ال 
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Shubuh

04 : 40

04 : 40

04 : 40

04 : 40

04 : 40

04 : 39

04 : 39

Zhuhur

12 : 00

11 : 59

11 : 59

11 : 59

11 : 59

11 : 58

11 : 58

Ashar

15 : 14

15 : 14

15 : 14

15 : 14

15 : 14

15 : 14

15 : 14

Maghrib

18 : 01

18 : 00

18 : 00

17 : 59

17 : 59

17 : 58

17 : 58

‘Isya

19 : 09

19 : 09

19 : 08

19 : 08

19 : 07

19 : 07

19 : 07

Tanggal
  

01 - 02

03

04

05

06

07

08

  

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

JADWAL WAKTU SHALAT

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku April 2021

JADWAL WAKTU SHALAT
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 26 Maret 2021, adalah untuk :
1. Almarhum H. Musairi bin H. Abdul Hamid, usia 71 tahun. 

Wafat, 21 Maret 2021 di Banyuwangi
2. Almarhumah Alifiyani binti H. Nunung Sukarman, usia 42 

tahun. Wafat, 19 Maret 2021 di Bekasi
3. Almarhum Emang bin Edeng, usia 64 tahun. Wafat, 13 Maret 

2021 di Sukabumi
4. Almarhum Nu Pasrah Zulpandi bin Riatnasari bin Uyat, usia 

33 tahun. Wafat, 23 Maret 2021 di Srengseng, Jak-Sel
5. Almarhum Mamat bin H. Jamali, usia 60 tahun. Wafat, 24 

Maret 2021 di Jakarta 
6. Almarhum H. Eddy Gunardi bin Hardjasasmita, usia 83 tahun. 

Wafat, 25 Maret 2021 di Bogor
7. Almarhum H. Jamaluddin bin Jafar, usia 58 tahun. Wafat, 24 

Maret 2021 di Sumbawa, NTB
8. Almarhumah Ibu Supni binti Sapa’in, usia 70 tahun. Wafat, 22 

Maret 2021 di Pelabuhan Ratu
9. Almarhumah Dede Kunarsih binti Ukar. Wafat, 24 Maret 2021 

di Cilebut, Bogor
10. Almarhumah Ibu Cucu binti Endang, usia 78 tahun. Wafat, 22 

Maret 2021 di Banjaran, Bandung
11. Almarhumah Budiyati binti Dadang, usia 60 tahun. Wafat, 23 

Maret 2021 di Depok 
12. Almarhumah Hindun binti H. Abdurrahman, usia 67 tahun. 

Wafat, 24 Maret 2021 di Jakarta

َرات   ي نَ ل َغائِبِ م َواِت الَ ُاَصّلِى َعلى ا   ِبي    فَ ر َض ال ِكَفايَِة لِلَِّه تَ َعالى اَر بََع َتك 
 

SHALAT GHAIB
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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 :

Nama Agama SemulaNo.

1 Patrick Pieter Katanga Jani Kristen
2 Tan Hendra Katholik
3 Husni Jento Katholik
4 Andri Viko Katholik
5 Kim Seongjong Non Agama/Atheis
6 Ochiagha Uchenna Christian Kristen
7 Dewi Suganda Kristen

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 22 - 29 Maret 2021 :
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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; 
Ibrahim Atho, S.Ag; Habibah Munawaroh, S.Pd.I  Bendahara: 
Noor Chayati Wakil Bendahara: Subhan, S.Pd.I TU dan 
Sirkulasi: H. Aminuddin; Rullyansyah; Didiet Nanditio, SE; 
Joni Sagara; Suharti; Aril Muhrizadipura.

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

Bank BNI Syari’ah No. rekening 7004556009 
(an. UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal)

Narahubung : Bapak Nur Khayyin Muhdlor 
No HP/WA: 0812 2911 9652

Catatan : Bukti transfer & peruntukan dikirim ke nomor WA diatas

QS. At-Taubah/9 ayat 18 :
Artinya : “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah 
ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari 
Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat 
dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka 
merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan 
orang-orang yang mendapat petunjuk”.



Duta Besar Dr. KH. Muzammil Basyuni 
(Ketua BPPMI Periode 2016-2018)

Beliau lahir di Rembang Jawa Tengah Indonesia, 
7 Oktober 1947, adalah adik dari Muhammad 
Maftuh Basyuni mantan Menteri Agama Republik 
Indonesia, juga kakak ipar dari KH. Musthofa Bisri 
yang menikah dengan Hj. Siti Fatimah Basyuni, 
pengasuh pondok pesantren Raudlatut Thalibin Rembang.

Dr. DB. KH. Muzammil Basyuni di besarkan di lingkungan santri. 
Ayahnya Kiyai Basyuni Masykur merupakan Ulama kharismatik 
di Rembang. Beliau menempuh Pendidikan di Pondok Pesantren 
Krapyak Yogyakarta kemudian ke Gontor, melanjutkan lagi ke IAIN 
Yogyakarta. Beliau mengawali karirnya di Departemen Luar Negeri 
sejak tahun 1974. Awal karir luar negerinya, dimulai dari Atase 
Lokal UNEF di Sinai Mesir tahun 1975-1976, beliau dipercaya 
sebagi Diplomat yang handal sejak zaman Presiden  Suharto, pernah 
ditugaskan ke Tunisia, Madrid Spanyol, Bandar Seri Begawan, dan 
sebagai Deputy Chief of Mission (DCM), Wakil Duta Besar RI  di 
Cairo Mesir, tahun 1994-1996. Puncaknya menjadi Duta Besar 
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (PBBP) RI untuk Republik Arab 
Suriah tahun 2006 – 2010. Beliau adalah diplomat yang santri yang 
identitas kesantriannya tidak pernah luntur hingga akhir hayatnya..

Pada Jum’at, 22 Januari 2016, dilantik sebagai Ketua BPPMI oleh 
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Beliau mengajarkan 
kerja keras, disiplin dan berwibawa. beliau menorehkan puisi  khusus 
untuk Masjid Negara ini: “Masjid Istiqlal, menjadikan Indonesia di 
mata dunia, di telinga dunia, di pikir dunia, di bibir dunia di hati 
dunia, Indonesia Raya, yang ramah dan rahmah, wajahnya bersih 
berseri, senyumnya indah menawan hati, lisannya bijak bestari, 
sikapnya sarat empati” dan kalimat nasehatnya yang populer adalah: 
BARKUR TUTUKET (Sabar dan Syukur itu adalah satu paket). 
Beliau wafat pada Rabu 28 Maret 2018 pukul 09.35 WIB di Jakarta, 
Allah Yarhamuhu. r (IA - dari berbagai sumber)

PROFIL TOKOH



JADWAL KAJIAN 
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@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. Kamis (Usai Shalat Zhuhur)
 Narasumber : Para Asatidz Pilihan

@masjidistiqlal.official www.istiqlal.or.id
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