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PENGANTAR REDAKSI

Bismillaahirrahmaanirrahim. 
Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu 

wata'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, 
terutama nikmat iman dan Islam. Salah satu nikmat iman yaitu 
kita bersyukur mendapatkan hidayah percaya kepada Rasul dan 
Utusan-Nya. Bulan ini bertepatan dengan bulan Rabiul Awwal, 
dimana Sayyidul Anbiya dilahirkan ke alam dunia, utusan yang 
menjadi rahmat untuk seluruh alam. 

Pembaca yang budiman, intisari khutbah pada edisi ini masih 
berkaitan dengan bulan dilahirkannya “Penghulu Seluruh Alam” 
yakni dengan tema : “Nabi Besar Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wasallam Pembawa Risalah Kepada Seluruh Alam” dalam tema 
tersebut, Prof. DR. KH. Miftah Farid menyampaikan bahwa, Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam tidak hanya diutus untuk 
satu kaum atau bangsa sebagaimana Allah subhanahu wata'ala 
mengutus para Nabi sebelumnya. Namun, utusan terakhir ini, 
utusan yang tidak ada lagi utusan Allah subhanahu wata'ala 
setelahnya, adalah pembawa risalah tauhid untuk seluruh 
makhluk di alam ini. Di samping risalah tauhid, isi khutbah juga 
menjelaskan mengenai “uswatun hasanah” yang terdapat pada 
diri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.

Senarai dengan khutbah, hikmah pada edisi ini juga 
mengambil tema salah satu sifat Nabi Muhammad shallallahu 
‘alaihi wasallam, yakni Nabi yang “Ummi” yang berarti Nabi 
shallallahu ‘alaihi wasallam mempunyai sifat tidak bisa baca tulis. 
Sifat tersebut membuktikan mukjizat dari Al-Qur’anul Karim.

Selanjutnya Imam Besar Masjid Istiqlal, dalam goresannya 
mengingatkan para pembaca tentang apakah yang akan terjadi 
apabila ummat abai terhadap ajaran agamanya, terutama dengan 
masuknya pengaruh teknologi informasi yang sangat masif. 
Terakhir, tema Kajian Zuhur yang diangkat pada edisi ini adalah 
kerugian yang paling besar dalam kehidupan adalah kelalalain. 
Demikian, selamat membaca. (SPR) r
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KHUTBAH JUM’AT

Oleh : Prof. Dr. KH. Miftah Faridl

(Intisari Khutbah Jum’at, 15 Rabi'ul Awal 1443 H / 22 Oktober 2021 M)

Nabi Besar Muhammad SAW 
Pembawa Risalah Kepada Seluruh Alam

Khutbah Pertama 

ِ ِلُيْظهَِرُه عَََل  ي َأْرَسَل َرُسْوََلُ ِِبلْهَُدى َوِدْيِن احلَق  ِ الَْحْمُد هلِل اَّلذ
ََلَ هللُا َوْحَدُه 

ِ
ِه َولَْو َكِرَه الُْمْْشُِكْوَن . َأْشهَُد َأْن ََلا ادِلْيِن ُك ِ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ  َدََن ُمَحمذ ي ِ ُد ْاأَلََنِم  ََلََشِيَْك ََلُ َو َأْشهَُد َأنذ س َ ي ِ س َ
ِدََن َوَحِبْيِبنَا َوَشِفْيِعنَا  ي ِ ْ عَََل س َ ذهُمذ َصل ِ َوَسّل ِ َوَخْْيُ َخلِْق هللِا. الل

ا بَْعُد .. اِهرِْيَن . َأمذ اِبِه الطذ ٍد َوعَََل أ َِلِ َوَأْْصَ ِة َأْعُيِننَا ُمَحمذ  . َوقُرذ
ّيذ 
ِ
َا الُْمْؤِمنُْوَن ُأْوِصْيُُكْ َوا ِِ َأُّيه ََ هللُا َََعاَي  ُُ قَا َْْوى هللِا َحْي ََ َي ِب

َِٖه َوََل ََُمْوتُنذ  ُمْحَُكِ ََْْنِيِِْلِ : ﴿ ى ْٓ َ َحقذ َُ ُْوا اّلل ٓ ذ ْيَن ٓاَمنُوا اَ ِ َا اَّلذ َُّيه ّٓي 
ِجْْيِ : َوَما  ْيَطاِن الرذ ْسِلُمْوَن﴾ . َأُعْوُذ ِِبهلِل ِمَن الش ذ ِاَلذ َوَانُُْتْ مه

اَت َأْو قُِتَل ُمَحمذ  ن مذ
ِ
ُسُل ۚ َأفَا ٌَ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِِلِ الره َلذ َرُسو ِ

ٌد ا
َ َشيْئًا ۗ  َبْيِه فَلَن يَُُضذ اّللذ ِْ َِْلْب عَََلٓ َع َْاِبُُكْ ۚ َوَمن يَن َْلَْبُُتْ عَََلٓ َأْع ان

اِكرِينَ  ُ الشذ َيْجزِي اّللذ   (144) َوس َ
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Salah satu prinsip akidah seorang muslim ialah iman dan yakin 
bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam adalah 

Utusan Allah. Keyakinan tersebut harus dinyatakan dalam ikrar 
dua kalimat syahadat. Apabila seseorang telah terlanjur memilih 
agama di luar Islam dan ingin masuk Islam, maka ia diwajibkan 
untuk membaca dua kalimat syahadat, yaitu sebuah kesaksian 
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kesaksian bahwa Nabi 
Muhammad adalah utusan Allah. Bagi umat Islam sendiri, 
pernyataan dua kalimat syahadat itu diulang-ulang ketika adzan, 
ketika iqamah, bahkan ketika shalat sebagai bagian dari doa 
Tasyahud Awal dan Tasyahud Akhir. Di masyarakat kita malah 
ada kebiasaan ketika seseorang berjanji menduduki sebuah jabatan 
diawali dengan membaca dua kalimat syahadat, ketika seseorang 
akan menikah, calon pengantin pria sebelum beraqad ia membaca 
dua kalimat syahadat, ketika seorang khatib menyampaikan 
khutbah juga biasa dilengkapi dengan membaca dua kalimat 
syahadat. 

Allah subhanahu wata'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwa 
setiap umat itu ada Rasulnya, Likulli Ummatin Rasul; bagi setiap 
umat ada Rasulnya. Jumlah Nabi dan Rasul itu banyak dan yang 
dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur’an disepakati oleh ulama 
sebanyak 25 orang. Para Nabi dan Rasul itu diutus untuk umat 
pada zamannya.

Sejarah para Nabi dalam Al-Qur’an dinyatakan dengan jelas, 
bahwa ajaran semua Nabi itu sama yaitu tauhidullah (meng-
Esakan) Allah, menyembah hanya kepada Allah, serta patuh 
melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-
larangan Allah. 

Berbeda dari Nabi-nabi sebelumnya yang diutus hanya untuk 
kaumnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam diutus oleh Allah 
subhanahu wata'ala untuk semua manusia. Beliau diutus oleh 
Allah untuk melanjutkan perjuangan para Nabi/Rasul sebelumnya, 
menyempurnakan, melengkapi dan dalam batas-batas tertentu 
mengkoreksi ajaran-ajaran para Nabi yang telah dirubah atau 
disalahartikan oleh para pengikutnya. Beliau diutus untuk seluruh 
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umat manusia. Inni Rasulun Ilaikum Jami’an.
Kepada umatnya Beliau pun menyampaikan agar Islam yang 

dibawanya itu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Beliau 
berpesan: Mereka yang hadir (yang mendengar ajaran) hendaklah 
menyampaikan ajaran Islam kepada yang tidak hadir. Mereka yang 
mengetahui apa yang disampaikan Rasulullah secara langsung, 
mereka pun punya kewajiban untuk menyampaikannya kepada 
masyarakat di mana pun mereka berada. 

Setiap muslim wajib mempelajari, mendalami ajaran Islam, 
wajib mengamalkan/melaksanakan ajaran Islam juga wajib 
menyebarluaskan Islam, di manapun mereka berada. Bahkan 
dalam Al-Quran disebutkan : Pada saat suasana masyarakat dalam 
keadaan bagaimanapun atau berhadapan dalam suasana apa pun, 
tetap harus ada sekelompok muslim yang menekuni Islam dan 
mendalami Islam dan kemudian menyampaikan pesan-pesan 
Islam itu kepada masyarakat luas (QS. At-Taubah/9: 122).

Prinsip lain yang diajarkan oleh Al Quran mengenai Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam ialah bahwa kita wajib yakin bahwa 
beliau adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir khatamun 
nabiyyin, penutup semua Nabi dan Rasul. Seorang muslim tidak 
boleh mempunyai kepercayaan/ keyakinan ada lagi Nabi setelah 
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Oleh karena 
itulah Rabithah Al-‘Alam Al-Islamiy  di Makkah, umpamanya, 
memfatwakan bahwa siapa saja pribadi atau organisasi atau jamaah 
organisasi yang mempunyai kepercayaan ada lagi Nabi setelah 
Nabi Muhammad, mereka tidak diperkenankan menginjakkan 
kaki di tanah haram. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyampaikan, bahwa 
ke-Nabian telah berakhir; tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Tapi 
dalam setiap periode kehidupan, pada setiap putaran abad akan 
ada orang yang memiliki kemampuan melakukan pembaharuan 
pemikiran tentang Islam untuk kemajuan Islam atau biasa disebut 
Mujaddid bukan Nabi. 

Al Quran juga menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam itu mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik. 
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Beliau sendiri menyatakan “Saya diutus untuk menyempurnakan 
akhlak”. Dalam sejumlah ayat Al-Qur’an, Allah subhanahu wata'ala 
menerangkan tentang kemuliaan akhlak beliau; Akhlak mulia 
beliau inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan perjuangan 
beliau. Beliau adalah pelaksana pertama dari ajaran yang beliau 
sampaikan kepada masyarakat. Prinsip ini harus menjadi pegangan 
setiap muslim; Siap menyampaikan ajaran kepada orang lain 
harus siap pula mengamalkannya, Ibda binafsik, memulai dari diri 
sendiri. Al-Qur’an menyatakan “amat besar dosa seseorang disisi 
Allah, mereka yang bisa berkata tapi tidak mengamalkannya”. 

Al Quran menyebut, bahwa perjalanan hidup atau akhlak 
beliau itu adalah Uswah Hasanah, suri tauladan yang baik. Apa 
yang dilakukan oleh Beliau bisa menjadi wajib kita ikuti seperti 
dalam praktek-praktek ibadah, ahlak, dan lain sebagainya. Ada 
yang dianjurkan atau sunnat untuk dilakukan, dan ada pula 
perbuatan-perbuatan yang tidak wajib dan tidak sunnat untuk 
diikuti, seorang muslim bebas memilih, seperti berkaitan dengan 
kultur budaya setempat saat itu (sunnah ghaira tasyri’yah). 
Berkaitan dengan kultur duniawi, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 
pernah menyatakan bahwa kalau sesuatu urusan itu urusan dunia, 
maka kamu yang lebih tahu. Maksudnya urusan teknis duniawi 
yang memang tidak diatur secara eksplisit oleh agama, itu sudah 
menjadi hak prerogatif manusia untuk menentukannya.

Ahlak Beliau yang musti menjadi Uswah Hasanah itu adalah 
dalam batas-batas setelah Beliau menjadi Rasul (usia 40 tahun). 
Sedangkan akhlak Beliau di masa muda tetap dipandang sarat 
dengan teladan yang memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa 
kesuksesan, kemenangan seseorang sangat ditentukan oleh kualitas 
akhlak dan karakter seperti antara lain kejujuran (al-amin), 
kemandirian, ketangguhan, akrab dan biasa dalam menghadapi 
tantangan, kesungguhan dalam menyikapi dan mengatasi berbagai 
problem kehidupan.

Ketika beliau menerima wahyu pertama yaitu Quran surat al-
Alaq ayat 1 - 5 di Gua Hira yang kemudian informasi itu sampai 
kepada masyarakat, beliau pun terus-menerus dihadapkan dengan 
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tantangan berupa pelecehan, penghinaan, perlawanan, fitnah dan 
lain-lain. 

Allah subhanahu wata'ala pun terus-menerus mengawal, 
membimbing, memberikan petunjuk dan solusi kepada Beliau 
dengan menurunkan wahyu demi wahyu selama sekitar 22 tahun 
2 bulan 22 hari. Setiap wahyu yang turun kemudian dihafalkan, 
ditulis oleh para penulis wahyu dan tentu diamalkan. Tidak 
pernah wahyu turun kecuali wahyu sebelumnya sudah ditulis, 
dihafalkan dan diamalkan. Beliau tetap Tangguh untuk terus 
menyebarluaskan ajaran Islam, melaksanakan misi beliau sebagai 
Rasul untuk seluruh alam. 

Ketika Beliau difitnah dan bahkan dituduh gila, Allah 
subhanahu wata'ala menurunkan wahyu yang tercantum dalam 
QS. Al-Qalam/68 ayat 2 - 7 yang artinya :

Agar Beliau tetap tangguh dan semakin yakin dalam melaksanakan 
tugas, Beliau diperintahkan oleh Allah subhanahu wata'ala untuk 
melakukan shalat malam dan membaca Al-Qur’an, sebagaimana 
tercantum pada QS. Al-Muzzammil/73 ayat 1 - 6 :

“Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang 
tidak putus-putusnya, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi 
pekerti yang luhur, maka kelak engkau akan melihat dan mereka 
(orang-orang kafir) pun akan melihat siapa di antara kamu yang 
gila?, sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa 
yang sesat dari jalan-Nya; dan Dialah yang paling mengetahui 
siapa orang yang mendapat petunjuk”.

Artinya : “Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah 
(untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), 
(yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, 
atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur'an itu dengan 
perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu 
perkataan yang berat (Kharisma). Sesungguhnya bangun di waktu 
malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu 
itu lebih berkesan”.
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Perintah ini Beliau terus lakukan sampai Beliau dipanggil oleh 
Allah subhanahu wata'ala.

Pernah suatu ketika, dalam menghadapi berbagai macam ujian 
dan tekanan, Beliau sempat merasa khawatir karena Wahyu agak 
sedikit terlambat, Beliau khawatir dan takut jangan-jangan Tuhan 
marah atau Tuhan meninggalkan Beliau. Keluhan ini sempat 
Beliau sampaikan kepada istri Beliau Siti Khadijah. Siti Khadijah 
memberikan jawaban, “kalau seandainya orang yang shalih seperti 
anda sudah dimurkai oleh Allah bagaimana nasib kami yang 
tidak seshalih seperti anda”. Allah menurunkan surat ad-Dhuha 
bahwa Allah tidak marah, Allah tidak meninggalkanmu, dulu 
kamu sendiri, Allah yang menyertaimu; dulu kamu tidak dapat 
hidayah, Allah subhanahu wata'ala memberikan hidayah; dulu 
kamu terlantar dan Allah yang menyelamatkan. Lantas dijanjikan 
kepada Nabi walal akhiratu khairul laka minal ula hari esokmu 
lebih cerah daripada masa sekarang, masa depanMu lebih indah. 
Allah akan terus menurunkan nikmat kepadaMu dan Engkau 
akan senang dengan nikmat itu. Ada dua pesan moral agar Beliau 
tetap memperoleh kesuksesan kenikmatan di masa depan serta 
tetap mendapatkan curahan rahmat yang tanpa henti (QS. Ad-
Dhuha/93 ayat 4 - 5) :

Dua pesan moral itu QS. Ad-Dhuha/93 ayat 9 - 10 :

“Jangan kau sakiti anak yatim, jangan kau usir orang yang minta-
minta dan syukur atas ni’mat”. Pesan moral ini selalu menjadi 
amalan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hidup 
bermasyarakat, yaitu Beliau selalu sayang kepada anak yatim dan 
tidak pernah mengusir orang yang minta-minta dan tahadduts 
bin nikmat. Kemudian setelah surat ad-Dhuha turun menyusul 
surat al-Insyirah yang isinya menyatakan dengan tegas; Tidak ada 
penderitaan yang abadi, tidak ada kesulitan yang abadi, selama 
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hidup di dunia. Kesulitan akan selalu berubah dengan kemudahan 
inna maal usri yusra, syaratnya faidza faraghta fanshab wa ilaa 
rabbika farghab; Kalau selesai melakukan sesuatu, siap kembali 
melaksanakan tugas yang baru dan selalu mengharap ridla Allah.

Di tengah-tengah tekanan fitnah dan usaha untuk 
menyebarkan kebencian kepada Beliau, Allah subhanahu wata'ala 
memerintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan dakwah dengan 
pesan-pesan khusus sebagai syarat keberhasilan, sebagaimana yang 
terdapat dalam QS. Al-Muddattsir/ 74 ayat 1 - 7.

Bangkit dan bergeraklah untuk memberi peringatan, dengan 
tujuan untuk membesarkan asma Allah (ikhlas) dan bersihkan 
diri (ibda binafsik), jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji 
(hijrah), jangan mengharap terlalu banyak pemberian dari manusia 
dan hendaklah selalu sabar mengharap ridla Allah.

Beliau sempat dibujuk oleh paman yang sangat dicintainya 
Abu Thalib terkait adanya pesanan dari tokoh-tokoh Makkah 
waktu itu supaya Beliau menghentikan usaha dakwah dengan 
dijanjikan untuk menjadi pemimpin masa depan dan sejumlah 
kekayaan, Beliau menjawab “Paman seandainya mereka menaruh 
matahari ditangan kananku dan bulan di tangan kiriku, Saya 
tidak akan berhenti, Saya sadar tugas ini berat penuh risiko tapi 
Saya yakin tugas ini suci”. Pamannya malah menyatakan kalau 
itu yang menjadi keyakinan kamu, Paman akan tetap membela 
kamu. Kepada Beliau pula pernah ditawarkan harta kekayaan 
yang banyak, kedudukan yang tinggi bahkan sampai perempuan, 
oleh Al-Muqiroh (Abdul Walid) tapi tetap Beliau menolaknya. 
Kepada Beliau pernah juga ditawarkan oleh sebuah delegasi yang 
representatif mewakili berbagai macam kabilah waktu itu; Bahwa 
mereka siap untuk menyembah Allah, tapi mereka juga mengharap 
agar Nabi juga mau menyembah Tuhan mereka. Allah subhanahu 
wata'ala memberikan jawaban atas usulan itu dengan turunnya 
QS. Al-Kafirun/109 ayat 1- 6.

Intinya adalah bahwa Nabi “tidak akan menyembah Tuhan 
mereka, mereka pun tidak perlu menyembah Tuhan Nabi. “Saya 
tidak akan ibadah seperti ibadah kalian, kalian pun tidak perlu 
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ibadah seperti ibadah Saya”. “Bagi kalian agama kalian dan bagi 
Saya agama Saya”. Sebuah tawaran berbalut ketegasan prinsip, yang 
tidak mungkin mencampur-baurkan yang benar dengan yang 
salah. Kita kenal dewasa ini dengan pendekatan sinkretisme, atau 
sebuah pandangan yang disebut theologi universum, yaitu bahwa 
semua agama adalah sama, semua agama adalah benar, Tuhan 
hanya satu hanya cara menyebutnya yang berbeda-beda, surga 
hanya satu, masuknya boleh melalui pintu Islam, Kristen, Hindu, 
Budha, dan seterusnya. Qur’an surat al-Kafirun adalah salah satu 
pegangan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
majemuk dalam Beragama.

Teguh dan istiqamah dalam aqidah, tasamuh dalam 
bermasyarakat. Tangguh dalam beriman, dengan tetap menghargai 
adanya perbedaan keyakinan.

Beliau pernah dihadapkan dengan berbagai macam 
penderitaan yang oleh sejarah disebut sebagai Tahun duka cita 
(amul hazan). Allah subhanahu wata'ala memberikan sebuah 
resep spiritual, yaitu Beliau diberangkatkan ke Masjidil Aqsa dan 
selanjutnya ke Sidratul Muntaha, yang kita kenal dengan peristiwa 
Isra dan Mi'raj. 

Isra dan Mi’raj selain memiliki sisi penyegaran dalam proses 
perjuangan, juga sekaligus sebagai pembekalan untuk menghadapi 
tahapan perjuangan selanjutnya yaitu Hijrah. 13 tahun beliau 
berjuang di Makkah membuahkan pejuang-pejuang yang tangguh, 
penerus missi suci Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Rasul 
untuk seluruh alam. Islam yang dibawanya sebagai rahmatan 
lil ‘alamiin. Semoga kita pun dicatat sebagai penerus, pelanjut 
penyampai risalah Islam rahmatan lil ‘alamiin. r

اةي  ْن آ ي ْيهي مي افي ْ بيما ُكم َّيا
ِ
ا افاعاِني وا ن ْْيي، وا ظي ْ ِفي ْالقمْرآ ني ْالعا لاُكم كا هللا ِلي وا را َبا

كي  ْكري الْحا ذي ، وا ليْْيم ْيعم العا مي وا السا اهم هم ن ِ
تاهم ا وا ْ تيالا نُْكم مي ناا وا تاقابالا هللام مي ْْيي وا

تاْغفيرم  ا فاأ س ْ ذا ْْي  واَآقمْولم قاْوِلي ها حي ْورم الرا وا الغافم اهم هم ن ِ
ْْيا ا ظي  هللاا العا
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Khutbah Kedua 

ه احلَْمُد  .  الّلٰ ْمتهنَانههه هه َواه ْيقه ْكُر ََلُ عىََل تَْوفه عىََل اهْحَسانههه َوالشُّ
الَّ  ََلَ اه ُ َوَاْشهَُد َاْن اَل اه ُد َانَّ َوْحَدُه اَل ََشهيَْك ََلُ َوَاْشهَ الّلٰ

. اللهُمَّ َصّله  ى اهىَل رهْضَوانههه اعه ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ ادلَّ َدََن ُمَحمَّ ّيه س َ
ا ثْْيً ْ تَْسلهْيًما كه ابههه َوَسّّله ه َوَاْْصَ عىََل َاَله ٍد وه ََن ُمَحمَّ ده ّيه   عىََل س َ

َُّقوا  ت َا النَّاُس اه ا بَْعُد فَيَا َاُّيُّ َ َامَّ ْيَما َاَمَر َواْنََتُْوا ََعَّا ََنَىى  الّلٰ فه
َ َواْعلَُمْوا َانَّ  هه َوثَـََن بهَملآ ئهَكتههه  الّلٰ ْيهه بهنَْفسه ْمٍر بََدَأ فه َ َاَمَرُُكْ ِبه

هه َوقَاَل تَعَاىَل  : اهنَّ  َ بهُقْدسه َوَملآ ئهَكتَُه يَُصلُّْوَن عىََل النَِّبه  الّلٰ
آَمنُوْ  ْيَن أ ه َا اَّلَّ آ َاُّيُّ ّهُمْوا تَْسلهْيًما. اللهُمَّ َصّله عىََل يآ ُّْوا عَلَْيهه َوَسل ا َصل

 َ آئهَك َوُرُسِله يآ ٍد َوعىََل َانْبه ََن ُمَحمَّ ده ّيه آله س َ ٍد َوعىََل أ ََن ُمَحمَّ ده ّيه س َ
ْيَن َاِبه بَْكٍر  ده اشه بهْْيَ َواْرَض اللّهُمَّ َعنه ْاخلُلََفاءه الرَّ َوَملآئهَكةه ْاملَُقرَّ

ي َوَُعَر  ْْيَ َوََتبهعه َحابَةه َوالتَّابهعه يَّةه الصَّ ّ َوَعْن بَقه َوُعثَْمان َوعَِله
تهَك  ْينه َواْرَض َعنَّا َمَعهُْم بهَرْْحَ ْحَساٍن اهىَل يَْومه ادّله ه ْْيَ لَهُْم ِبه التَّابهعه

ْْيَ  ه اْحه  ََي َاْرَحَم الرَّ
نَاته  نهْْيَ َوْاملُْؤمه ْْيَ َوْاملُْسلهَماته والُْمْؤمه َاللهُمَّ اْغفهْر للُمْسلهمه
ْعَواته .  ْيُب ادلَّ ْيٌع قَرهيٌْب  ُمجه ََّك ََسه ن

ِ
ْْنُْم َوْااَلْمَواته ا آءه مه َااَلْحيآ

ـُّْشهكهْْيَ  َك َوْامل ْ لَّ الّّشه ْْيَ َوَأذه زَّ ْاالهْساَلَم َوْاملُْسلهمه َّهُمَّ َاعه  الل
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ْيَن َواْخُذْل َمْن  ََّة َوانُُْصْ َمْن نََُصَ ادّله ي ده َباَدَك ْالـُمَوّحه َوانُُْصْ عه
اَلزهَل  . اللّهُمَّ اْدفَْع َعنَّا ْالَباَلَء َوْالَوَِبَء َوالزَّ ْْيَ َخَذَل ْاملُْسلهمه

ْْنَا َوَما بََطَن عَ  ْتنَةه َوْاملهَحَن َما َظهََر مه ََن َوْاملهَحَن َوُسْوَء ْالفه ْن بَََله
ًة ََي َربَّ  آمَّ ْْيَ عآ انه ْاملُْسلهمه ًة َوَسائهره ْالُبَْلَ آصَّ يَّا خآ نُْدونهيْس ه اه
َن  َنَّ نَْسآَُُلَ رهَضاَك َوالَْجنََّة َونَُعْوُذ بهَك مه

ِ
َّهُمَّ ا . َألل ْْيَ ْالَعالَمه

بُّ الَْعْفَو فَا ََّك َعُفوٌّ ُُته ن ِ
َّهُمَّ ا َك َوالنَّاره ، َالل ْعُف َعنَّا . ََسَطه

نًَة  آمه ًة  أ َيا، َواْجَعلْهَا بََْلَ نُْدونهيْس ه يَتَنَا ا  هُْوره َّهُمَّ اْحَفظْ ُُجْ الل
ْق ُواَلَة  ًبا. َاللّهُمَّ َوفّه ْزقًا َحاَلاًل َطّيه ُمْطَمئهنًَّة ، َواْرُزْق َأْهلَهَا ره

َها  ْق َشْعََبَا بهمَ  ,ُأُمْوره بُُّه َوتَْرََض . َرئهيَْسهَا َو ُوَزَراَءَها. َوَوفّه ا ُُته
نَا عََذاَب  نًَة َوقه َرةه َحس َ نًَة َوِفه ْالآخه نَْيا َحس َ آتهنَا ِفه ادلُّ َّنَا أ َرب

.  النَّاره
َبادَ  ه  عه َ ! اهنَّ  الّلٰ ى ْالُقْرَِب  الّلٰ آءه ذه يْتآ

ِ
لَعْدله َوْاالهْحَسانه َوا ْ يَآُْمُر ِبه

آءه َوْالـُمْنَكره َواْ  ُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن َويَْْنَىى َعنه ْالَفْحشآ لَبْغيه يَعه
َ َواْذُكُروا  ْكُر  الّلٰ هه يَزهْدُُكْ َوََّله ْْيَ يَْذُكْرُُكْ َواْشُكُرْوُه عىََل نهَعمه ْالَعظه

ه  اَلةَ  الّلٰ ُمْوا الصَّ  .اَْكََبْ َو َاقه
 

ه احلَْمُد  .  الّلٰ ْمتهنَانههه هه َواه ْيقه ْكُر ََلُ عىََل تَْوفه عىََل اهْحَسانههه َوالشُّ
الَّ  ََلَ اه ُ َوَاْشهَُد َاْن اَل اه ُد َانَّ َوْحَدُه اَل ََشهيَْك ََلُ َوَاْشهَ الّلٰ

. اللهُمَّ َصّله  ى اهىَل رهْضَوانههه اعه ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ ادلَّ َدََن ُمَحمَّ ّيه س َ
ا ثْْيً ْ تَْسلهْيًما كه ابههه َوَسّّله ه َوَاْْصَ عىََل َاَله ٍد وه ََن ُمَحمَّ ده ّيه   عىََل س َ

َُّقوا  ت َا النَّاُس اه ا بَْعُد فَيَا َاُّيُّ َ َامَّ ْيَما َاَمَر َواْنََتُْوا ََعَّا ََنَىى  الّلٰ فه
َ َواْعلَُمْوا َانَّ  هه َوثَـََن بهَملآ ئهَكتههه  الّلٰ ْيهه بهنَْفسه ْمٍر بََدَأ فه َ َاَمَرُُكْ ِبه

هه َوقَاَل تَعَاىَل  : اهنَّ  َ بهُقْدسه َوَملآ ئهَكتَُه يَُصلُّْوَن عىََل النَِّبه  الّلٰ
آَمنُوْ  ْيَن أ ه َا اَّلَّ آ َاُّيُّ ّهُمْوا تَْسلهْيًما. اللهُمَّ َصّله عىََل يآ ُّْوا عَلَْيهه َوَسل ا َصل

 َ آئهَك َوُرُسِله يآ ٍد َوعىََل َانْبه ََن ُمَحمَّ ده ّيه آله س َ ٍد َوعىََل أ ََن ُمَحمَّ ده ّيه س َ
ْيَن َاِبه بَْكٍر  ده اشه بهْْيَ َواْرَض اللّهُمَّ َعنه ْاخلُلََفاءه الرَّ َوَملآئهَكةه ْاملَُقرَّ

ي َوَُعَر  ْْيَ َوََتبهعه َحابَةه َوالتَّابهعه يَّةه الصَّ ّ َوَعْن بَقه َوُعثَْمان َوعَِله
تهَك  ْينه َواْرَض َعنَّا َمَعهُْم بهَرْْحَ ْحَساٍن اهىَل يَْومه ادّله ه ْْيَ لَهُْم ِبه التَّابهعه

ْْيَ  ه اْحه  ََي َاْرَحَم الرَّ
نَاته  نهْْيَ َوْاملُْؤمه ْْيَ َوْاملُْسلهَماته والُْمْؤمه َاللهُمَّ اْغفهْر للُمْسلهمه
ْعَواته .  ْيُب ادلَّ ْيٌع قَرهيٌْب  ُمجه ََّك ََسه ن

ِ
ْْنُْم َوْااَلْمَواته ا آءه مه َااَلْحيآ

ـُّْشهكهْْيَ  َك َوْامل ْ لَّ الّّشه ْْيَ َوَأذه زَّ ْاالهْساَلَم َوْاملُْسلهمه َّهُمَّ َاعه  الل
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Sejarawan banyak menulis tentang NABI Muhammad shallallahu 
‘alaihi wasallam.  Diantaranya Michael H. Hart dan Lemaitre 

misalnya, yang memuji Nabi Muhammad sebagai negarawan dan 
pemimpin terbaik dalam sejarah umat manusia, dan Michael 
H. Hart memberi gelar Nabi Muhammad sebagai orang paling 
berpengaruh di dunia.

Dalam ungkapan indah tentang Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam   dalam   kitab   Maulid   Ad-dibai   ditulis  : 
“Nabi Muhammad ialah manusia (secara hakikat), tetapi tak seperti 
umumnya manusia (sifat, kesempurnaannya).”

Bagi seorang muslim yang mencintai beliau menjadikannya 
sebagai tauladan. Tuntunan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
yaitu ‘Hadits’, disebut juga sunnah, adalah perkataan, perbuatan, 
ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan 
landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain 
al-Qur'an, dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum 
kedua setelah al-Qur'an. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam 
merupakan sosok pribadi agung dan sempurna yang menjadi panutan. 

Memaknai kata ‘Ummy’ yang mensifati Nabi Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wasallam dalam kerasulannya, terdapat berbagai 
pendapat. Dan Ayat “Ummi” muncul sebanyak 6 kali di Al-Quran 
menurut tafsir Al-Misbah, yaitu 2 kali dalam bentuk tunggal 
(mufrad), dan 4 kali dalam bentuk jamak. Allah SWT berfirman :

              

      ...     
 
 

Artinya : “Yaitu orang-orang yang mengikuti rasul, sang nabi yang 
ummi, yang mereka jumpai keterangan tertulis dalam kitab taurat 
dan injil yang ada di tengah mereka” (QS. Al-A'raf/7 : 157).

Nabi Yang Ummy 

HIKMAH

Oleh : H. Ahmad Mulyadi, SE.I

 برش ال اكلبرش
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Kata Ummy yang salah satu artinya ialah Buta-Huruf. 
Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu menafsirkan :

Penegasan dalam peristiwa turunnya Al-Qur’an diriwayatkan 
oleh Ummu Aisyah hadis nabi tentang kronologi penurunan Al-
Qur’an pertama kali dalam kitab Shahih Bukhari, ringkasnya: 
Ketika Nabi SAW sedang berada di dalam goa Hira, malaikat 
datang kepada beliau dan berujar; bacalah!, Nabi SAW berkata 
kepadanya; “maka aku menjawab : ‘Saya tidak bisa membaca! ‘Lalu 
dia mendekapku dan menutupiku hingga aku kepayahan, kemudian 
melepasku. Terulang hal demikian hingga tiga kali. 

Ada argumen mengemukakan, sifat ummy memperkuat akan 
kemujizatan Rasulullah SAW dan Al-Quran. Membuktikan akan 
keotentikan (keaslian) Al-Quran, yaitu kitab yang bersumber dari 
wahyu Allah SWT, dan bukanlah karangangan seseorang pun. 
Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya :

Tidak ada celah lagi bagi para orientasi untuk mengatakan 
Al-Qu’ran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Maka secara 
langsung menghilangkan praduga dan anggapan bahwa Nabi SAW 
telah mengajarkan kitab-kitab yang telah beliau baca sebelumnya. 

Dan pendapat lain tentang kata Ummy, bukan berarti Nabi SAW 
tidak bisa membaca dan menulis.  Ada yang menganggap rancu atau 
tidak tepat dalam arti ini, karena berkeyakinan Nabi Muhammad 
bisa membaca. Menjadi sangat berat untuk menyatakan bahwa Nabi 
Muhammad SAW benar-benar buta huruf, dalam arti tidak bisa 
membaca dan menulis. Wa Allahu a’lamu bis shawab. r

Artinya : “Sungguh ia adalah Nabi kalian (Muhammad SAW) yang 
bersifat ummi: tak membaca, tak menulis serta tak berhitung.”

 هو نبيمك اكن أ ميًا ال يقرأ  وال يكتب وال حيسب

“Dan kamu tidak pernah membaca sebelum (Al-Quran) sesuatu 
Kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan 
tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan 
menulis), benar-benar ragulah orang yang mengingkari(mu)”. 
(QS. Al-‘Ankabut/29 : 48).
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Agama adalah karunia paling berharga bagi manusia dari 
Tuhannya. Agama hadir untuk lebih memanusiawikan 

manusia. Manusia dijamin akan selamat dunia-akhirat jika respek 
kepada agamanya. Agama mestinya menjadi pandangan hidup 
(way of life) bagi pemeluknya. Kita bisa menebak apa yang akan 
terjadi jika umat abai terhadap agamanya. Apakah masih bisa 
disebut manusia tanpa agama? Apakah bisa disebut umnat tanpa 
ikatan keagamaan? Apakah masih bisa disebut agama tanpa umat 
yang mengikutinya?

Lihatlah pemandangan di sekitar kita atau mungkin lihatlah 
diri kita sendiri. Apa kata agama dan apa yang dilakukan 
pemeluknya? Semakin berjarak antara umat dan agamanya, 
semakin gagal kita menciptakan manusia ideal. Umat yang ideal 
(khaira ummah) ialah umat yang lengket (attached) agamanya. 
Antara umat dan agamanya kian semakin berjarak. Antara umat 
dan lingkungan pacunya juga semakin berjarak. Kini, sedang 
terjadi semacam kepribadian ganda (split personality) antara 
agama dan para penganutnya.

Kalangan pemeluk merasakan agamanya terlalu dogmatis 
di tengah lingkungan pacu yang teramat rasional. Agama sering 
dirasakan membatasi, sementara lingkungan pacu menuntut 
kebebasan. Agama lebih terkesan konservatif, tradisional, dan 
mengajak umat kembali ke masa silam, sementara lingkungan 
pacu lebih canggih, liberal, dan menantang untuk menembus masa 
depan. Agama dirasakan lebih kaku atau statis di tengah lingkungan 
pacu yang sedemikian dinamis dan mobile. Logika agama terasa 
lebih tekstual, kualitatif, dan deduktif, sementara lingkungan pacu 
terkesan lebih kontekstual, kuantitatif, dan induktif.

GORESAN IMAM BESAR

Ketika Umat Abai Terhadap Agamanya 
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Umat seperti banyak yang teralienasi dengan kehidupan 
dunia yang serba canggih. Mereka merasa masa depan datang 
lebih awal melampaui kecepatan umat menyiapkan diri. Mestinya 
masa depan itu datang 50 tahun lagi, tetapi sudah masuk di dalam 
kamar-kamar kita, bahkan di dalam genggaman kita.

Apa jadinya jika masa depan datang lebih awal dari pada 
perkiraan kita? Pertanyaan ini dianalisis lebih cermat oleh 
Prof. Clifford Geertz dalam bukunya The Observed. Geertz 
membayangkan suatu masyarakat yang akan mengalami apa 
yang disebut dengan kepribadian ganda (split personality). Sayang 
sekali Geertz, ahli antropologi agama senior dari Amerika Serikat 
yang melakukan penelitian doktornya di Indonesia ini, keburu 
wafat sebelum menyaksikan prediksinya menjelma menjadi suatu 
kenyataan.

Apa yang pernah diprediksi Geertz kini banyak melanda 
umat beragama. Antara konsep ajaran dan realitas sosial semakin 
berjarak sehingga tidak jarang kita menemukan orang mengalami 
disorientasi dan kepribadian ganda dalam kehidupan beragama.
(Harian Republika, 17 September 2021 M/10 Shafar 1443 H). r

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

 والاعسار فهيا يسار ,الفقر مرصوف, الاكثار فهيا اعسار

 
 

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

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

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

mengejarnya sulit, meninggalkannya mudah” 
(Imam Syafi'i rahimahumullah)
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Pendahuluan
Diawal pertemuan nara sumber mengajak jamaah untuk 

meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wata'ala. 
Mengingatkan akan hakekat kehidupan dunia dengan ayat :

Pembahasan
Imam Ghazali menyebutkan bahwa :

Manusia diberikan ujian dalam bentuk kebaikan dan 
keburukan, sebagai ujian, Ada yang diuji dengan anak keluarga dan 

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Kelalaian 
(Kitab Mukasyafah Al-Qulub)

Oleh : Drs. H. Sholahuddin Hamid, MA 

                  
                        

          
 Artinya : “Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Sesungguhnya 
hanyalah disempurnakan pahala-pahala kalian di Hari Kiamat. 
Maka, barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan 
ke dalam syurga, maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah 
kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu” 
(QS. Ali Imran/3: 185).

ة ف  الغَ    ة  م  ع  الن   لة ي  ز  الغفل تة  ة  س   الة  دة ي  ز  ت   ل 
 Artinya : “Kelalaian menambah kerugian, kelalaian 

menghilangkan nikmat”.
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harta sebagaimana dalam Al-Qur'an: 

Orang-orang shalih merasa rugi apabila tidak melaksanakan 
ibadah, melaksanakan Sunnah-sunnah Nabi dan tidak dapat 
berbuat baik. Sebagaimana Abu Bakar Ash-Shidq, menyedekahkan 
hartanya empat puluh ribu dinar dengan terang-terangan dan juga 
bersedekah dengan jumlah yang sama dengan sembunyi-sembunyi. 
Ketika Rasulullah wafat, maka para sahabat bersepakat bahwa 
orang kedua setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Ash-Shidq.

Dikisahkan bahwa Nabi Ya’kub berteman dengan Malaikat 
Izrail. Suatu ketika saat Izrail datang Nabi Ya’qub bertanya kepada 
Izrail, “Apakah engkau berziarah atau hendak mencabut nyawaku?” 
Kemudian Izarail menjawab, “Aku hanya berkunjung saja”.  
Kemudian Ya’kub mengajukan satu permintaan, untuk memberi 
tahu Nabi Ya’qub sebelum datang mencabut nyawa.

Berjalanlah waktu apa yang diminta Nabi Ya’kub dikabulkan 
Malaikat Izrail. Ketika ajal Nabi Ya’kub telah tiba, datanglah 
malaikat maut kepadanya, dan  Nabi Ya’kub bertanya kepadanya 
sebagaimana biasanya, “Wahai malaikat maut, apakah engkau 
datang untuk mengunjungi aku, ataukah untuk mencabut 
nyawaku?”. Kali ini Izrail menjawab  “Aku datang untuk mencabut 
nyawa anda”. Lalu Nabi Ya’kub bertanya, seolah menagih janji : 
“Bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk datang memberi 
tanda dan mengajarkan aku?”. “Aku telah mengirimkan itu tetapi 
engkau lalai” jawab malaikat maut. Lanjutnya, “Putihnya rambutmu, 
yang sebelunya hitam, melemahnya otot-otot tubuhmu yang  kuat 
sebelumnya, adalah rusulul maut (utusan kematian) kepada anak 
Adam sebelum kematiannya”.

Kepada pemirsa diingatkan bahwa ada dua nikamat yang 
menjadi sebab azab, yaitu sehat dan sempat. Dua nikamat ini sering 

                            

 Artinya : “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami 
akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai 
cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah 
kamu dikembalikan” (QS. Al-Anbiya : 35).
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tidak dipakai, sebagaimana hadis Nabi:

Sebagaimana disebutkan dalam syair :

 

Bila orang shalih ditanya tentang kerugian yang paling besar 
dalam kehidupan , maka akan dijawab dengan kelalaian. Abu ‘Ali 
ad-Daqa menangis dalam sakitnya. Dia termasuk salah seorang 
masyayikh besar. Saat itu, ia dikelilingi oleh murid-muridnya dan 
menangis. Dia seorang syeikh yang sudah lanjut usia. Ketika ditanya : 
“Wahai tuan, mengapa anda menangis, apakah ada urusan mengenai 
persoalan dunia?” Dia menjawab : “Bukan itu penyebabnya, akan 
tetapi karena shalatku yang terbengkalai”. Aku kembali bertanya: 
“Bagaimana hal itu bisa terjadi, padahal anda adalah orang yang 
rajin mendirikan shalat?” Dia menjawab : “Tidakkah anda melihat 
kondisiku saat ini, aku terbaring tidak dalam keadaan bersujud, aku 
tak dapat mengangkat kepala dan kesadarankau tak terkonsetrasi 
mengingat tuhanku, aku tengah dalam kelalaian. Sementara saat ini 
detik-detik menjelang ajalku dan aku dalam keadaan lengah.

Orang-orang shalih selalu menjaga waktu. Bagi orang bisnis 
waktu adalah uang, sehingga waktu dihitung dengan argo. Namun 
bagi orang shalih waktu itu bagaikan pedang :

ُة َوالَْفَراغُ  حَّ ِ  ِنْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفهِيَما َكِثرٌي ِمَن النَّاِس، الص 
 Artinya : “Ada dua kenikmatan di mana banyak manusia 

tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang” 
(HR Bukhari dari Ibnu ‘Abbas).

ْيِف ِاْن لَْم تَْقَطعُه قََطَعكَ   الَْوْقُت ََكلس َ
Artinya : “Waktu itu bagaikan pedang, jikalau kamu tidak bisa 
menggunakan pedang itu maka dia akan menyembelihmu.”

ة ف   َ  ِف  ت  ن  أ   َ  اِه س   ك  ب  ل  ق  و   ل    ِه  َك    ب  و  ن َال  و   ر  م  ع  ال   ب  ه   
 Artinya : “Anda sudah berada dalam kelalaian hati, umur 

bertambah tetapi dosa semakin banyak. Tua-tua keladi, 
semakin tua semakin jadi”.
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Karenanya mereka menjaga waktu sepertiga malam, awal terbit 
matahari segera siap shalat dhuha, dua belas rakaat shalat sunnah 
rawatib di jaga dan dzikir selesai shalat tak pernah ditinggalkan. 
Pada pendahulauan Ihya Ulumiddin bercerita Imam Ghazali 
membahas panjang lebar tentang soal-soal penting dalam agama, 
rahasia-rahasianya, berbagai motivasi untuk menegakkan agama 
dan bercerita tentang muhlikat (hal-hal yang menghancurkannya), 
yang diantaranya adalah ghaflah: kelalaian.

Penutup
Hati seseorang berbolak-balik, bisa terpengaruh oleh 

lingkungan. Kelalain muncul dari dalam diri dan juga dipengaruhi 
oleh lingkungan. Bahkan kelalaian juga bisa terjadi saat beribadah 
sebagaimana kisah shahibu zawaliq (wadah yang berasal dari 
kulit binatang) yang teringat zawaliq-nya saat shalat. Budak yang 
diperintahkan tuannya untuk mengambil dari peminjamnya 
bertanya bagaimana tentang bagaimana tuannya mengingat 
hal tersebut. Maka kemudian sang budak mengingatkan bahwa 
harusnnya tuannya mengingat Al-Kahliq bukan zawaliq. Maka 
budak tersebut dimerdekakan tuannya. r

Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal
 
        22 04 : 12 11 : 41 14 : 50 17 : 49 18 : 59

23 - 24 04 : 12 11 : 40 14 : 51 17 : 49 18 : 59

25 - 26 04 : 11 11 : 40 14 : 52 17 : 49 18 : 59

     27 04 : 10 11 : 40 14 : 53 17 : 49 18 : 59

     28 04 : 10 11 : 40 14 : 53 17 : 49 19 : 00

     29 04 : 10 11 : 40 14 : 54 17 : 49 19 : 00

  

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Oktober 2021
JADWAL WAKTU SHALAT
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Nama Agama SemulaNo.

1  Mochamad Julian Agit                   Kristen

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 13 - 19 Oktober 2021 :

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

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

1. Mengisi form data via online 
 https://muallafcenter.istiqlal.

or.id/daftar.php
2. Pas foto ukuran 3 x 2 cm : 
 3 (tiga) lembar (warna)
3. Surat Pengantar dari RT 
 bagi WNI
4. Foto copy KTP

5. Foto Copy Kartu Keluarga
6. Materai 10.000 : 2 (dua) lembar
7. Menyerahkan Surat Baptis 

(Asli)
8. Surat Pengantar Kedutaan 
 bagi WNA
9. Foto copy pasport bagi WNA
10. Saksi 2 (dua) orang

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

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

Bank Mega Syari’ah (BMS) No. rekening 1000212008 
(an. UPZ Masjid Istiqlal)

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

Catatan : Bukti transfer & peruntukan dikirim ke nomor WA diatas
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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, 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

23 Okt

24 Okt

25 Okt

26 Okt

27 Okt

28 Okt

Narasumber

Drs. H. Abdul 
Halim Sholeh, MM

Dr. H. M. Yusuf 
Sidiq, MA

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA  

Drs. H. Sholeh Asri, 
MA  

Drs. H.A. Dzulfatah 
Yasin, M.Ag

  
Mulyono Lodji, 
M.Si  
 

Bahasan/ Materi

Fathul Bari - Syarah 
Shahihul Bukhari

Al-Fiqhu Alal 
Madzahibil Arba'ah

Bidayatul Hidayah

Tafsir Jalaalain

Nashaihud Diniyah 
wal Washayatul 
Imaniyyah

Pemberdayaan 
Umat Dan 
Masyarakat 

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 15 Oktober 2021, adalah untuk :
1. Almarhumah Hj. Ken Mulatsih Shofiaty binti H. Amin 

Sudiro, usia 51 tahun Wafat, 9 Oktober 2021 di Surabaya
2. Almarhumah Ibu Hj. Istiqomah binti H. Suyuti, usia 84 

tahun Wafat, 14 Oktober 2021 di Pekalongan
3. Almarhum KH. Abdul Ghafur Syafi’uddin bin KH. 

Syafi’uddin, usia 64 tahun Wafat, 11 Oktober 2021 di 
Pamekasan

4. Almarhum Kasmilan bin Rohyat, usia 68 tahun Wafat, 05 
Oktober 2021 di Sei Kamah Baru, Asahan, Medan

5. Almarhum Andi Kurniawan bin Soenardi, usia 50 tahun 
Wafat, 05 Juli 2021 di Serpong

6. Almarhum Satrio Yongki Caruso bin H. Rachmat 
Mathovani, usia 57 tahun Wafat, 05 Oktober 2021 di 
Jakarta 

7. Almarhum Bima Prasetya Simawang bin Merana Bundha 
Simawang, usia 31 tahun Wafat, 28 Juli 2021

8. Almarhum Wendy Krisnamurti bin Wuston Suryo 
Pranoto, usia 41 tahun Wafat, 18 September 2021

9. Almarhum Tarmad bin Sahwad, usia 90 tahun Wafat, 11 
Oktober 2021 di Pemalang

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

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

10. Almarhum Drs. Mashuri, M.Si bin H. Kartubi, usia 54 
tahun Wafat, 07 Februari 2021 di Pamulang, Tang-Sel

11. Almarhum KH. Muhammad Rais bin H. Abdussalam, 
usia 80 tahun Wafat, 14 Oktober 2021 di Sukadiri Banten

12. Almarhuimah Hj. Zainab binti H. Ahmad, usia 78 tahun 
Wafat, 14 Oktober 2021 di Bima NTB

13. Almarhumah Fitriah binti Taufiek, usia 45 tahun Wafat, 
30 September 2021 di Ciledug, Tangerang

14. Almarhumah Tugiyem binti Amat Munawi, usia 61 tahun 
Wafat, 10 Oktober 2021 di Ciledug, Tangerang

15. Almarhumah Ibu Aminah binti Uje, usia 81 tahun Wafat, 
13 Oktober 2021 di Tamansari Tasikmalaya, Jabar.



Imam Besar Membaca Doa dalam Acara Maulid Nabi

Talkshow Meneladani Rasulullah SAW dalam 
Membangun Peradaban Yang Berpusat dari Masjid

Acara Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H



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


