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Pembaca Mimbar Jum’at yang dimuliakan Allah subhanahu 
wata'ala, alhamdulillah tanpa terasa hari ini kita sudah berada 

di hari pertama tahun 2021. Alangkah baiknya jika pergantian 
tahun ini dapat mengingatkan kita bahwa usia yang kita miliki di 
dunia ini semakin berkurang.

Nah sebaiknya pergantian tahun dimanfaatkan untuk 
muhasabah, Allah subhanahu wata'ala berfirman : "Wahai orang-
orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah 
setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari 
esok/akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan" (QS. 59: 18).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga menjelaskan 
bahwa sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan 
baik amal perbuatannya, sedangkan seburuk-buruk manusia 
adalah yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya.

Pergantian tahun baru pada hakikatnya adalah mengingatkan 
manusia tentang betapa pentingnya apa yang kita namakan dengan 
waktu. Dr Yusuf Qardhawi pernah memberikan penjelasan 
tentang tiga ciri waktu. Pertama : waktu itu cepat berlalunya. 
Kedua : waktu yang berlalu tidak akan mungkin kembali lagi. Dan 
ketiga : waktu itu adalah harta yang paling mahal bagi seorang 
muslim.

Nah, jikalau kita sudah mengetahui bahwa waktu itu cepat 
berlalu dan tidak mungkin akan kembali lagi, serta dianggap 
harta yang paling mahal, maka pertanyaannya apakah kita pantas 
menyia-nyiakannya? Untuk itu, marilah pada pergantian tahun 
ini kita bermuhasabah. Karena, bisa jadi inilah tahun terakhir 
kita hidup di dunia ini. Allah subhanahu wata'ala mengingatkan 
dalam Al-Qur’an (QS.10: 49) yang artinya : "Apabila telah datang 
ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang 
sesaat dan tidak pula mendahulukannya". (AHAS) r

PENGANTAR REDAKSI
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Khutbah Pertama 

مه امل ن   لله  د  م  الحَ ِه لح عح  عه ه وه القح  ينههه ده به  هه اده بح   ِهبح له  اه   دَحهح ، وح هه ته ِح شه  وح  ي  ده س ح  اعه ّت  ِيه
كه مح الت  وح  يح له سح امل ر   ن ته به  سُّ ح غح عح بح س   أ  ، وح هه س  ه ل ه فح اسه وح  ن  مه  م  ي  ه ض  ع ه ظه ِح وح  له ح رح  ي  ،َهه ته ح 
  لح  ن  أ   د  هحش  أ  وح 

 
ح ا   لح

 
ه  لح  ه  دَحح  وح  للا   ل  ا  نح ي  مه الحَ رهج  ِقه ي   ة  الح وح ِ  دح  ، لح  لح   كح ي  شح

ح  ح  رهج  ي   ، وح ته ِيه امل ، ي س ح الحَ نح تح مه ِيه امل ح  ِيه  ي  الل   لح   ِبه
 
ِح ذح ل  ا  ب  الصُّ سح وح عح س  ا 

 
 ذاح ح  ا

ح  ِح م  حح م   ن  أ   د  هحش  أ  ، وح ف سح نح ّت ح له سح د  امل ر  ِيه س ح  ل   و  س  رح وح  د  للاه ب  ًدا  د  الغ ِره ائه قح ، وح ي 
له امل حح  ح ج  ح ي  ح سح الِره  ل غح ، ب ح مح د ى ال  أ  ، وح الح ، وح ان ح ةح أ صح ن ، وح م  حح ال  ق  حح   للاه دح فه اهح جح ةح
ح  ِه لح عح ، وح هه ي  لح عح  ه  م  لح سح وح  للاه  ات  وح لح صح ، فح هه اده جه ح   أ  ح به ِيه الط   هه ته ي  ب ،َنح ي  ره اهه الط   ي 
ح نه مه ؤ  م  ال   اته هحم  أأ  هه اجه وح ز   أ  لح عح وح  ح  أ  لح عح ، وح ي  ح عه ابه الت  وح  هه ابه ص  ح  ن  مح ، وح ي  ه ّت عح  م  به
 
 
 سح ح  به

 
ح لح اٍن ا ح سح ، وح نه ي  اِله  مه و   ي ح  ّل  ً ثه ميًا كح له س  ت  .اي 

ح م  أ   ح ا أ  يح ، فح د  ع  ا ب ك  م  تح اس   ى، وح وح ق  ق  الت  حح  ا للاح و  ق  ّت  : اه اس  ا الن  ّيُّ   نح ا مه و  سه
 
 مه لح س  ال 

ر  ل  به  ث  ال   ةه وح ع  ح عح ى، وح قح و  ح  ك   ي  ل ح مه له امل س   ةه اعح مح به  ؛ فح ي 
 
ح  ن  ا  ن  مح ، وح ةه اعح مح جح ال   لح عح  دح للاه ي

ِح شح   .اره  الن  ذ  فه شح  م  ن   ذ  
اَلح :  ِح ّتحعح يثح قحا به زيح ال خح حمه ٰ ي َّت  هه حح ا أ ن ُت   عحلحي  ٰ مح نهيح عحلح مه ؤ  رح ال م  نح اَّلل   لهيحذح ا َكح مح

ح  كهن  اَّلل  ح َٰ ل ك   عحلح ال غحي به وح لهعح نح اَّلل   لهي ط  ا َكح مح ِيهبه ۗ وح نح الط  ه مه له س  ن  ر  تح يه مه  ْجح 
يٌ  ِحظه ٌر  ّتحت ق وا فحلحك   أ ج  ن وا وح مه ن  ّت ؤ 

 
ا ه ۚ وح له س  ر  ه وح َّلل  ن وا به اء  ۖ فحآ مه حشح ن  ي  .مح
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Ma’asyiral Muslimin, Jamaah Jumat yang berbahagia.

Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah 
subhanahu wata'ala, atas segala karunianya kepada kita semua, 

seraya memohon ampunan dan mengharapkan kasih sayangnya, 
karena dengan kasih sayang Allah lah kehidupan ini bisa berjalan 
dengan baik dan harmonis. Kita perlu prihatin karena pergantian 
tahun kita songsong dengan kondisi wabah pandemi Covid-19 masih 
menghantui. Setiap saat kita mendengarkan saudara kita ada yang 
tertular. Mereka pun harus berjuang untuk sembuh dari wabah ini. 
Banyak yang berhasil sembuh, akan tetapi ada pula dipanggil Allah 
karena sebab wabah yang mendunia ini. Mari kita terus berdo’a 
dan berikhtiar, semoga di tahun 2021 yang baru saja kita songsong, 
Allah subhanahu wata'ala memberikan jalan keluar terhadap segala 
kesulitan yang kita hadapi.

Kalau kita kembali kepada keluhuran ajaran agama kita, apabila 
umat Islam ingin mendapatkan jalan keluar atas berbagai macam 
persoalan yang dihadapi, apabila umat Islam ingin menjadi umat yang 
unggul dari berbagai aspek kehidupan, maka syaratnya adalah umat 
ini harus menjadi mukmin yang sejati. Allah subhanahu wata'ala 
berfirman:

Saat ini umat Islam jumlahnya sangat banyak. Mereka juga 
adalah umat yang taat beribadah, menunaikan shalat, mengeluarkan 
zakat, melaksanakan ibadah haji dan berbagai ibadah lainnya. Tetapi 
kenapa kita masih tergolong umat yang terbelakang, kemiskinan 
dan kesusahan masih melanda umat kita dimana-mana? Kalau kita 
kembali kepada ajaran Al-Qur’an, hal ini karena kebanyakan dari kita 
masih menjadi muslim, tapi belum naik tingkat menjadi mukmin. 
Allah subhanahu wata'ala berfirman:

Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah 
(pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang 
yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 
beriman” (QS. Ali Imran/3: 139)
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Syeikh Mutawalli Sya’rawi dalam tafsirnya menjelaskan ayat 
ini bahwa orang mukmin memiliki posisi yang paling tinggi dari 
kelompok umat manusia. Di sini terdapat perbedaan antara “muslim” 
dan “mukmin”. Muslim adalah orang yang sudah bersyahadat, 
melaksanakan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, 
dan ibadah mahdhah lainnya. Sedangkan mukmin tidak cukup hanya 
menjalankan ibadah mahdhah saja, namun juga menguasai ilmu 
pengetahuan; memiliki budaya kerja keras; disiplin dalam menjalani 
kehidupan; banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Dengan 
demikian, ketika umat kita bisa beranjak dari seorang muslim menjadi 
seorang mukmin, maka umat Islam dimana pun berada, khususnya 
di Indonesia akan mampu unggul dalam peradaban dunia ini. Allah 
telah memperingatkan kita bahwa jumlah yang muslim memang 
sangat banyak, tetapi yang mukmin tidaklah banyak, sehingga kita 
masih sangat sulit untuk mengungguli peradaban-peradaban besar 
dalam kehidupan ini. 

Ma’asyiral Muslimin, Jamaah Jumat yang berbahagia.
Di zaman yang semakin maju ini, baik dalam bidang industri 

maupun bidang teknologi informasi, untuk menjadi umat yang 
terdepan, maka kita dituntut untuk mengkontekstualisasikan konsep 
iman dan amal shaleh. Di dalam Al-Qur’an, dua kata yang sering 
muncul bergandengan adalah iman dan amal shaleh. Keterkaitan 
dua redaksi ini telah diungkapkan secara bervariasi. Dan yang paling 
kerap dipakai adalah narasi “alladzina amanu wa `amilu al-shalihat” 

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu 
beberapa orang rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya 
dengan membawa keterangan-keterangan (yang cukup), lalu Kami 
melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan 
Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.” 
(QS. Ar-Rum/30: 47)
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yang terulang sebanyak 52 kali, termasuk pada dua surat di muka. 
Kata “amanu” sendiri terulang 258 kali dalam Al-Qur’an, dan kata 
“`amilu al-shalihat” sendiri terulang 53 kali. Begitu kerapnya “iman” 
dan “amal shaleh” disebut berbarengan, seolah-olah Al-Qur’an 
hendak memberi isyarat bahwa mereka yang beriman, bukanlah 
disebut orang yang beriman kecuali jika mereka memanifestasikan 
keyakinan yang mereka miliki di dalam hati ke dalam perbuatan, 
sehingga pantas dilabeli predikat orang shaleh. Al-Qur’an selalu 
menyeru kepada kita untuk berbuat shaleh atau menjadi orang shaleh. 
Para ahli tafsir  menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara shalih 
dan hasan (baik). Ajakan untuk berbuat baik dalam Al-Qur’an pun 
tidak diungkapkan dengan “Amilul Hasanaat”, melainkan dengan 
“Amilushhalihat”. Firman Allah subhanahu wata'ala:

Sebagai contoh dari anjuran menjadi orang shaleh dan bukan 
hanya sekedar orang baik adalah ketika kita menjadi pegawai atau 
karyawan, apabila kita hanya mengerjakan rutinitas dan tugas sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka kita 
adalah termasuk orang baik. Akan tetapi, orang shaleh adalah orang 
yang mampu melaksanakan tugasnya dengan melampaui standar 
yang telah ditentukan. Orang shaleh adalah orang yang mengerjakan 
tugasnya lebih baik dari apa telah ditetapkan. Orang shaleh adalah 
seorang pekerja keras dan berprestasi dalam kehidupannya. Orang-
orang shaleh lah yang bisa melakukan perubahan dan pembaharuan 
dalam masyarakat, yang nantinya disebut sebagai “mushlih” atau 
pembaharu. Dengan demikian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
memerintahkan kita untuk mewariskan dan mencetak anak-anak 
shaleh, bukan hanya sekedar generasi yang baik atau “hasan”. 

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik 
laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka 
mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya 
walau sedikitpun.” (QS. An-Nisa/4: 124) 
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Ma’asyiral Muslimin, Jamaah Jumat yang berbahagia.
Individu yang shaleh sangatlah dibutuhkan untuk memajukan 

peradaban umat Islam. Selain itu juga dibutuhkan  kebersamaan 
dan produktivitas yang tinggi. Berkaitan dengan ini, mari kita ambil 
perumpamaan dari binatang lebah yang diilustrasikan dalam Al-
Qur’an, yaitu :

Dalam perspektif sains modern, sebenarnya banyak sekali 
binatang yang satu rumpun dengan lebah. Lebah adalah binatang 
yang bekerja secara senyap, penuh kebersamaan dan sangat produktif, 
sehingga maanfaatnya banyak dirasakan oleh manusia. Lebah juga 
adalah binatang yang tinggal di tempat yang bersih dan tidak jorok. 
Coba kita lihat misalnya zubab (lalat atau nyamuk), mereka bekerja 
secara individu, bisa menyebabkan penyakit bagi manusia karena 
suka menempati tempat-tempat yang tidak bersih. 

Pelajaran yang bisa dipetik dari perumpamaan tersebut adalah 
umat Islam di manapun berada harus menjaga persatuan dan jangan 
terpecah belah karena itu merupakan syarat untuk memperbaiki 
kondisi hidup secara kolektif berbangsa dan bernegara. Dengan 
senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, maka akan muncul 
umat yang produktif seperti dalam perilaku lebah yang digambarkan 

Artinya: “Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-
buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan 
(bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang 
bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang 
menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang 
yang memikirkan” (QS. An-Nahl/16 : 69).
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dalam al-Qur’an. Selain itu, budaya menjaga kebersihan lingkungan 
juga adalah satu pelajaran penting dari kehidupan lebah. Terbukti, 
semakin maju peradaban suatu kaum maka semakin memperhatikan 
budaya kebersihan.  

Ma’asyiral Muslimin, Jamaah Jumat yang berbahagia.
Berkaitan dengan upaya untuk menjaga kebersamaan umat Islam, 

kita juga bisa mengambil ibrah dari ritual shalat berjamaah yang kita 
kerjakan setiap hari. Shalat berjamaah di masjid adalah salah satu 
ibadah yang dianjurkan dan tidak bisa diragukan lagi keutamaan dan 
pahalanya bagi orang mukmin. Sesungguhnya konsep berjamaah 
ini harus bisa diimplementasikan dalam konteks kehidupan 
bermasyarakat. Ajaran berjamaah sesungguhnya memerintahkan 
kita agar kita menjadi orang yang tidak terpisah dengan masyarakat. 
Sebagaimana dalam hadits yang berbunyi :

Sebagai orang beriman, harus selalu merekatkan diri dengan 
komunitas dan warga sekaligus menjadi bagian dari solusi yang 
dibutuhkan masyarakat. Dalam shalat berjamaah kita diajarkan 
untuk mengisi shaf-shaf yang kosong. Hikmah dari anjuran ini adalah 
bahwa banyak sekali sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat yang 
harus diisi oleh umat Islam, sektor ekonomi, politik, pendikikan dan 
sosial budaya. Dengan demikian kita akan menjadi umat yang maju, 
bangsa yang tangguh, dan memiliki peradaban yang unggul. r

Artinya: “Dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda: “Sungguh 
(sebagian) mukmin kepada (sebagian) mukmin lainnya seperti 
bangunan, yang menguatkan sebagian dengan sebagian lainnya.” Dan 
beliau menyilangkan jari-jarinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

َ قَاَل:  يي َصَّلَّ هللُا عَلَْيهي َوَسَّلَّ ْ ُمْوََس َعني النَّبي ني »َعْن َأِبي َن ليلُْمْؤمي نَّ املُْؤمي
ِ
ا

َعُه. رواه البخاري ومسَّل« ََكلُبنْيَاني يَُشدُّ بَْعُضُه بَْعًضا بََّك َأَصابي  َوش َ
 

ْ ٰهَذا  ْيُ َأُقْوُل قَْوِلي حي َُّه ُهَو الَْغُفْوُر الرَّ ن
ِ
تَْغفيُرْوُه، ا ْ َولَُُكْ، فَاس ْ َتْغفيُر هللَا ِلي  .َوَأس ْ
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الَّ هللُا َوْحَدهُ 
ِ
ََلَ ا
ِ
َعِتِه. وَأْشهُد َأْن ال ا ال  َالَْحْمُد هلِل املُْنِعِم عَََل ِعَباِدِه ِبِديِْنِه الْقَِوْْيِ َوِِشْ

ِيُِّد  ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ س َ َدََن ُمَحمَّ يِِّ ْرغَاًما ِلَمْن َجَحَد ِبِه َوَكَفَر. َوَأْشهَُد َأنَّ س َ
ِ
َِشِيَك ََلُ ا

ِبِه  ٍد َوأ َِلِ َوََصْ ِدََن ُمَحمَّ يِِّ ْ عَََل َعْبِدَك  َوَرُسْوِِلَ  س َ َّهُمَّ َصِلِّ َوَسِِلِّ .الل نِْس َوالْبَََشِ
ِ
ااْل

. ََبٍ ََّصلَْت عَْْيٌ ِبنََظٍر وُأُذٌن ِِبَ  َماات
َُّقوا هللَا تََعاََل َوَذُرْوا الَْفواِحَش َما َظهَرَ   االنِّاُس ات ا بعُد ( فيَآ اُّيه ِمْْنَا َوَما بََطَن  ) أ مِّ

اعَِة َوُحُضْوِر الُْجُمَعِة َوالَْجَماعَِة . َواْعلَُمْوا  َأنَّ هللَا َأَمَرُُكْ ِبآَْمٍر بََدَأ   َوَحاِفُظْوا عَََل الطَّ
نَّ هللاَ  ِ

َوَمََلئَِكتَُه  ِفيِه ِبنَْفِسِه َوثََّنَّ ِبَمََلئَِكِة قُْدِسِه. فَقاَل تََعاََل َولَْم يََزْل قَاِئًَل عَِلميًا: ا
َّهُمَّ َصِلِّ وَ  ُِّمْوا تَْسِلْيًما. َالل هْوا عَلَْيِه َوَسِل ْيَن أ َمنُْوا َصل ِ َا اَّلَّ ِّ يَآ  َأُّيه ْ يَُصلهوَن عَََل النَِّبِ َسِِلِّ

ْبَراِهْيَ 
ِ
ِيِِّدََن ا ٍد  مََكَ َصلَّْيَت عَََل س َ ِيِِّدََن ُمَحمَّ ٍد َوعَََل أ ِل س َ ِيِِّدََن ُمحمَّ َوعَََل أ ِل  عَََل س َ

ْيٌد َمِجْيٌد.  ََّك ََحِ ن
ِ
ْبَراِهَي ِِف الَْعالَِمْْيَ ا

ِ
ِيِِّدََن ا  س َ

ْيَن قََضْوا ِِبلَْحِقِّ َوََكنُْوا ِبِه يَْعِدلُوَن َأِِب بَْكٍر  ِ اِشِدْيَن اَّلَّ َّهُمَّ َواْرَض َعِن الُْخلََفاِء الرَّ الل
تَِّة ا ِّ َوَعِن الس ِ َر َوُعثَْماَن َوعَِلٍ اِب نَِبِيَِّك َوُُعَ ِة اْلِكَراِم َوَعْن سائِِر َأَْصَ ِمْْيَ ِللَْعَْشَ لُْمَتِمِّ

َّهُمَّ  ْيِن. الل ََل يَْوِم اِلِّ ِ
ْحَساٍن ا

ِ
ِعْْيَ َوَعِن التَّاِبِعْْيَ َوََتِبِعي التَّاِبِعَْي َوَمْن تَِبَعهُْم ِِب اَل َأْْجَ

َعْل ِِلََحٍد ِمْْنُْم ِِف ُعُنِقنَا َظََلَمًة وَ  َّهُمَّ َأِعزَّ ََتْ ْم ِمْن َأْهَواِل يَْوِم الِْقيَاَمِة. الل ِ ِِبِّ ِّنَا ِِبُ َنِ
َّهُمَّ أ ِمنَّا ِِف بِ  يِن. الل ْر َأْعَداَء اِلِّ . َوَدِمِّ ْسََلَم واملُْسِلِمْْيَ َوَأْهِِلِ اْلَكَفَرَة َواملَُْشِِكْْيَ

ِ
ََلِدََن ااْل

 َّ ََّقاَك. َوَأْصِلْح ُواَلَة ُأُمْوِرََن. َواْجَعِل الل  هُمَّ ِواَليَتَنَا ِفْيَمْن َخافََك َوات
َّهُمَّ اْغِفْر ِللُمْسِلِمْْيَ َواملُْسِلَماِت َواملُْؤِمِنْْيَ َواملُْؤِمنَاِت اِْلَْحيَاِء ِمْْنُْم َواِْلَْمَواِت ِبرَ  َْحَِتَك الل

َّهمَّ اْدفَْع َعنَّا الَْبََلَء َوالَوِبَ  ِ ََي َواِهَب الَْعِطيَّاِت. الل ََ َِِل َوامِلَحَن َوُسْوَء الِْف اَل ََن َوالزَّ َء َوالِزِّ
ًة ََي َربَّ  ًة َوَعْن َسائِِر ِبََلِد الُْمْسِلِمْْيَ عَامَّ ََن َهَذا َخاصَّ َما َظهََر ِمْْنَا َوَما بََطَن َعْن بَََلِ

نًَة َوِِف اِل ِخَرِة َحس َ  نَْيا َحس َ َّنَا أ ِتنَا ِِف اله . َرب نًَة  َوِقنَا عََذاَب النَّاِر. ِعَباَد هللِا ! الَْعالَِمْْيَ
يَْتاِء ِذي الُْقْرََب  َويَْْنَى  َعِن الَْفْحَشاِء 

ِ
ْحَساِن َوا

ِ
نَّ هللَا يَآُْمُر ِِبلَْعْدِل َوااْل ِ

ا
َُُّكْ تََذكَُّرْوَن. فَاْذُكُرْوا هللَا الَعِظْيَ يَْذُكْرُكُْ  َواْشُكُرْوُه عَََل ِنَعِمِه  َوالُْمْنَكِرَوالَْبْغِي يَِعُظُُكْ لََعل

ْكُر هللِا َعزَّ َوَجلَّ َأْكََبُ  ئَلُْوُه ِمْن فَْضِِلِ يُْعِطُُكْ َوََّلِ  يَزِْدُُكْ َواس ْ

Khutbah Kedua 
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Hari Jum’at, Sayyidul Ayyam kali ini tepat tahun Baru, 1 Januari 
2021 berdasarkan penghitungan kalender Gregorian yang 

saat ini dipakai oleh Negara-negara seluruh dunia.
Ada beberapa sistem penanggalan yang digunakan, salah 

satunya adalah kalender masehi. Sistem penanggalan pada 
kalender ini digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia sejak  
lebih dari 4 abad lamanya, pertama kali dikenalkan pada tahun 
1582 M. 

Kalender Masehi, menurut Encyclopedia Britannica, di-
buat berdasarkan sistem penanggalan matahari. Sistem ini 
menggunakan hitungan waktu perputaran bumi terhadap 
matahari. Di Indonesia kita juga menyebutnya dengan kalender 
Masehi atau tahun Masehi. 

Istilah  Masehi  diambil  dari  nama  Isa Al-Masih                          . 
Al-Masih adalah sebutan atau laqab bagi Nabi Isa alaihis salam. 
Al -Masih berarti penghapus dosa, sesuai keyakinan pemeluk 
agama Nasrani bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah untuk 
menebus dosa-dosa manusia. Atau Masehi juga sebagai sebutan 
bagi pemeluk agama Kristen. Dalam al Qur’an juga disebutkan :

Tahun Masehi (Masihiyah) atau 
Tahun Miladi (Miladiyah)?

HIKMAH

Oleh : KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc, MA
(Kabid Penyelenggara Peribadatan BPMI)

 ))عيىس املس يح 
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Jika kita tengok ke negera-negara Arab, kita temukan disana 
tidak memakai istilah Masihiyah atau Masehi, akan tetapi 
mereka menggunakan istilah Miladi atau Miladiyah, yang berarti 
kelahiran. Maksudnya adalah kalender yang dihitung berdasarkan 
Kelahiran Nabi Isa alaihis salam.

Maka jika kita komparasikan dengan penamaan kalender 
Hijriyah, nampaknya istilah Miladiyah atau Miladi lebih tepat, 
karena sepadan dengan istilah Hijriyah atau Hijri. Dimana 
Kalender Hijriyah, dicatat berdasarkan peristiwa Hijrah Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, 
sedangkan Miladiyah juga dicatat berdasarkan  peristiwa            
(Kelahiran) Nabi Isa di Betlehem               .

Adapun jika dipakai istilah Masehi atau Masihiyah, yang 
merupakan nama sebutan dari Nabi Isa alaihis salam atau sebutan 
bagi para pemeluk agama Nasrani (Kristen), maka sepadannya 
adalah dengan istilah Islami (Islamiyah) atau istilah lain yang 
merupakan laqab bagi Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wasallam. 

Ini sekedar renungan, semoga bermanfaat bagi kita semua. 
Amien. Selamat Tahun Baru 2021.

Artinya: “Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam 
agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang 
benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan 
Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya 
kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah 
kamu kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu 
mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih 
baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci 
Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah 
kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara.” 

                            
                          

                           
                        

               
 

 ميالد
 )بيت حلم(
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Kata ism dalam arti ‘nama’ terulang 33 kali di dalam Al-Qur’an 
dengan berbagai macam bentuk. Penyebutan dan penulisan 

basmalah pada ayat pertama surah Al-Fatihah tentu memiliki 
makna tersendiri, terutama jika dikaitkan dengan penggunaan kata 
ism di dalam berbagai ayat. Penyebutan basmalah sesungguhnya 
bisa dimaknai semacam lafaz penahbisan (consecration word), atau 
dalam tradisi tasawuf disebut pemberkatan (tabarruk).

Ayat yang pertama kali diturunkan ialah Iqra’ bi ismi Rabbik 
alladzi khalaq (Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 
Yang menciptakan (QS. Al-Alaq (96): 1). Ayat ini secara eksplisit 
memerintahkan Nabi untuk menyebut nama Tuhan sebelum 
perintah lain dilaksanakan. Ayat yang paling pertama mengawali 
Al-Qur’an ialah Basmalah. Bahkan, basmalah muncul di setiap 
surah (kecuali surah At-Taubah).

Dalam melakukan upacara tertentu seperti penyembelihan 
hewan, Allah subhanahu wata'ala di dalam beberapa ayat 
menegaskan perlunya menyebut nama Allah sebelum menyembelih 
hewan kurban di antaranya :

GORESAN IMAM BESAR

Rahasia Surah Al-Fatihah (5)

Basmalah Sebagai Simbol Konsekrasi (1)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan 
(kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap 
binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka maka 
Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah 
kamu kepada-Nya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang 
yang tunduk patuh (kepada Allah)” (QS. Al-Hajj (22): 34).
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Menurut syariat Islam, hewan yang dipotong tidak membaca 
basmalah menyebabkan daging hewan itu tidak halal untuk 
dikonsumsi karena dianggap bangkai. Pendapat ini dipegang oleh 
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Ahmad Ibn Hanbal. Hanya 
ada beberapa pendapat mengatakan asal disembelih oleh orang 
Islam (Muslim), daging itu tetap halal. Pendapat ini dipegang 
oleh Imam Syafi’i dengan merujuk kepada hadis : “Sembelihan 
orang Islam adalah halal walaupun tidak menyebut nama Allah 
atasnya.” (Lihat Ibn Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari Sharh Sahih 
Al-Bukhari, Juz 9 h.636).

Betapa penting basmalah itu sehingga menentukan halal dan 
tidaknya sebuah objek konsumsi. Binatang yang disembelih tanpa 
menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dagingnya disebut 
daging bangkai dan haram untuk dimakan. Dalam ayat lain 
diungkapkan yang artinya : 

Menurut Ibn ‘Ajibah dalam tafsirnya Al-Bahr Al-Mudid, ayat 
ini mempunyai cakupan makna yang amat dalam. Ia menjelaskan 
bahwa apa pun yang kita makan tanpa menyebut nama Allah 
(basmalah) maka kita termasuk fasik.

“Sesungguhnya yang dimaksud ayat ini ialah memakan sesuatu 
tanpa membaca atau meniadakan penyebutan nama Tuhan atasnya 
termasuk perbuatan fasik (berbuat kerusakan), yaitu meniadakan 
penyebutan nama Tuhan pada penyembelihan itu perbuatan fasik 
di antara para setan, dan sesungguhnya setan itu membisikkan 
kepada kawan-kawannya dari orang-orang kafir agar mereka 
membantah kamu dengan ucapan: Dan jika kamu menuruti 

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak 
disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya 
perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. 
Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya 
agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti 
mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang 
yang musyrik” (QS. Al-Maidah (6): 121).
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mereka, untuk menghalalkan yang haram atas kalian.”
Lebih lanjut Ibn Ajibah menjelaskan bahwa : Bukan dimaksud 

membaca basmalah secara lafziyah ketika mengkonsumsi 
makanan atau lainnya, tetapi menghadirkan Yang Punya Nama 
(Allah SWT), yaitu menyaksikan (shuhud) Sang Pemberi Nikmat 
ketika menikmati sebuah nikmat. Karena waktu yang didominasi 
oleh jiwa seyogianya bagi seorang sedang menyebut nama Allah 
hendaknya tenggelam dalam mengingat kepada Allah. Oleh karena 
bila aktifitas harian seperti makan dan yang lainnya yang dianjurkan 
untuk menyebut nama Allah dalam setiap permulaannya dengan 
penuh kesadaran maka hal tersebut termasuk dalam ketaatan dan 
penghambaan dalam setiap aktifitas seperti makan, minum, dan 
setiap keadaan. Namun, bila sebaliknya, lalai (ghafil) dari menyebut 
dan mengingat Allah maka aktifitasnya termasuk kefasikan. (Lihat 
Tafsir Ibn ‘Ajibah, Juz 2 h.302-303). (bersambung)
(Harian Republika, 4 September 2020/16 Muharram 1442 H) r
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Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

JADWAL WAKTU SHALAT

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Januari 2021 :
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No

1.

2.

3.

4.

5.

Kegiatan

Majelis Ta’lim 
Kaum Ibu

Pengajian 
Remaja Istiqlal 
(ARMI) 

Marching Band 
Istiqlal

Seni Budaya 
Remaja

Konsultasi 
Agama

Hari

Rabu dan 
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

10.30 - 15.00

Materi

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

Tahsinul Al-Qur’an, 
Kajian Agama, Majelis 
Taklim Pemuda

Horn Line, Pit, Colour 
Guard, dll

Hadroh, Marawis

Pelayanan 
Permasalahan Agama

Untuk melayani kebutuhan jama’ah dan kaum Muslimin 
khususnya mereka yang berminat untuk meningkatkan 
kemampuan membaca Al-Qur’an dan wawasan keIslaman, 
Masjid Istiqlal menyelenggarakan kegiatan ta’lim yang 
dibimbing oleh para ustadz / guru yang berpengalaman. 

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL

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 

(untuk mendukung pelayanan media Masjid Istiqlal 
silahkan subscribe, comment dan like)

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi 
Official Website Masjid Istiqlal : www.istiqlal.or.id
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1 Budiarto Abadi     Katholik

Nama Agama SemulaNo.

No

1.

2.

3.

4.

Hari

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

28 Des

29 Des

30 Des

31 Des

    Narasumber

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA

H. Abu Hurairah 
Abd. Salam, Lc, MA

Drs.H. Muhasyim 
Abdul Majid, M.Ag

H.M. Mahdi, M.Ag

Bahasan/ Materi

Bidayatul Hidayah    

 
Riyadush Sholihin         

Ulumul Qur'an             

         
La Tahzan                    

 الحتزن

 بداية الهداية

 رايض الّصاحلني

 علوم القرآ ن

 

 

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 22 - 28 Desember  2020 :

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

Pelayanan Ikrar Syahadat / Pembinaan Muallaf / Kajian dan 
Kegiatan Remaja Masjid Istiqlal, Narahubung: (Jamal) 0813 
1412 4444 dan (Subhan) 0812 8829 7714.



Mimbar Jumat No.1093/XXII/2116

SHALAT GHAIB

Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 25 Desember  2020, adalah untuk :
1. Almarhum KH. Abdul Rouf bin Abdul Khalik, usia 53 

tahun. Wafat, Desember 2020 di Jakarta
2. Almarhum Nurwandi Datuk Satu bin Ahmad Ali, usia 66 

tahun. Wafat, 30 Nopember 2020 di Payakumbuh
3. Almarhum Edi Suparno bin Jati Krama, usia 67 tahun. 

Wafat, 25 Desember 2020 di Pamulang
4. Almarhumah Ibu Yani binti Tuha, usia 42 tahun. Wafat, 18 

Desember 2020 di Cisolok, Pl. Ratu
5. Almarhumah Turinah binti Muhammad Rusdi, usia 74 

tahun. Wafat, 19 Desember 2020 di Tangerang
6. Almarhumah Hj. Katipah binti Iroredjo, usia 75 tahun. 

Wafat, 23 Desember 2020 di Jakarta Barat,

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

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 6000 : 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 :
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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
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