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PENGANTAR REDAKSI

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Pembaca yang dimuliakan Allah subhanahu wata'ala. 
Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wata'ala 
yang mengkaruniakan sehat wal 'afiyat dan nikmat yang 
banyak, semoga kita selalu dinaungi rahmat kebaikan dan 
keberkahan Allah  subhanahu wata'ala. Selalu bershalawat 
dengan membaca Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad.

Hakekat hidup orang yang beriman adalah mengharap 
keridhaan Allah  subhanahu wata'ala, melalui sajian Mimbar 
Jum'at yang rutin ini, banyak hal dan semoga mengalir ilmu 
yang bermanfaat dan amal yang berkualitas, sebagaimana 
disampaikan Khatib Jum'at, yang mulia  KH. Faried F Saenong, 
MA, Ph.D, yaitu mengenai "Suluk Sosial, Fiqih Anti Korupsi", 
semoga kita menuai pembelajaran yang tak ternilai harganya. 

Mimbar Jum'at yang sederhana ini, semoga dapat 
memberikan manfaat utk pembaca terutama pada kolom 
"Hikmah" yang mengajak kita merenungi akan hakikat harta 
kita yang sesungguhnya, sebagaimana diulas oleh guru kita Drs. 
KH. Ahmad Dzulfatah Yasin, MA.

Kepada pembaca yang setia mengisi diri dengan ilmu 
dan bacaan yang berkualitas berkenan menyempatkan diri 
membaca "Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal" Prof. Dr. 
KH.Nasaruddin Umar, edisi ini mengurai tentang pendengaran 
batin (sama'). Selain yang disebutkan diatas ada juga informasi 
jadwal kajian dan informasi agenda kegiatan di Masjid Istiqlal. 
Demikian selamat membaca (UIA).
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KHUTBAH JUM’AT

Oleh : KH. M. Faried F. Saenong, MA, Ph.D 
(Kabid DIKLAT BPMI, CEO NUO)

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 26 Syawwal 1443 H / 27 Mei 2022 M)

Suluk Sosial dan Fikih Anti-Korupsi

َمُدُه ونشكره  ه ََنْ َّ نَّ الَْحْمَد لِله ِ
. ا ْْيَ ه َرب ه الَْعالَمه الَْحْمُد لِله

ْن  هلله مه ليه، َونَُعوُذ ِبه يْهه ونتولك ا  ََتْده َتْغفهُرْه َونَس ْ ْيُنُه َونَس ْ َتعه َونَس ْ
لَّ  هه هللُا فاََل ُمضه الهنَا. َمْن ََيْده ْن َسي هئَاته َأْْعَ نَا َومه ْوره َأنُْفس ه ُُشُ

، ولن جتد َل وليا مرشدا. َي ََلُ ، َوَمْن يُْضلهْْل فاََل َهاده  ََلُ
الَّ هللا وحده ال ُشيك َل 

ِ
ََلَ ا

ِ
، َوَأْشهَُد َأنَّ  َأْشهَُد َأْن اَل ا

، املبعوث رمحة واكفة للعاملْي.  ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ  ُمَحمَّ
ْ َوَِبرهْك عَََل هذا النيب َّهُمَّ فَصل ه َوَسّل ه  الكر،م، بييناا َالل

ه َوأ حصابههه َوَمنه  ٍد، َوعَََل أ َله وشفيعنا وس يدان وموالان ُمَحمَّ
يَاَمةه  ََل يَْومه الْقه ِ

َُداُه ا أ ما بعد، فيأ َيا املؤماون،  . اْهَتَدى ِبه
ْيَن أ َماُْوا  َ أ وصيمك ونفيس بتقوى هللا فقد فاز املتقون. يأ َيا اّل 

، َوالَ  ال  َوَأنُُْتْ ُمْسلهُمْونَ  ات ُقوا هللَا َبق  تَُقاتههه ِ
فقد قال  .تَُمْوتُن  ا

  هللا تعايل يف القرأ ن الكر،م، وهو أ صدق القائلْي، أ عوذ ِبهلل
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Jamaah Jum’at yang diridhai Allah SWT.
Islam menghadirkan bentuk keshalehan sempurna serta 

paripurna bagi manusia beragama berupa kesalehan vertical 
dengan menjalankan ibadah atau ritual kepada Allah, dan kesalehan 
horizontal dengan membangun hubungan sosial yang solid dengan 
sesama manusia, sesama makhluk hidup dan dengan alam semesta. 

Keshalehan sosial ini tidak hanya tersimpulkan dari logika 
ketuhanan dan kemanusiaan, tetapi juga ditegaskan secera eksplisit 
dalam banyak Riwayat dan konsepsi ke-Islam-an lainnya. Kesalehan 
sosial misalnya disebut-sebut sebagai salah satu bagian atau rukun 
terpenting dalam beragama, khususnya ketika dihubungkan 
dengan konsep trilogi Islam berupa Aqidah, Syari’ah dan Akhlak. 
Di bagian akhlak inilah, kesalehan sosial direproduksi sebagai 
produk keberagamaan. Produk yang baik pasti berasal dari proses 
yang baik pula. 

Di banyak kesempatan lainnya, Nabi Muhammad shallallahu 
‘alaihi wasallam menyatakan bahwa beberapa model keshalehan 
dan suluk sosial merupakan konsekuensi dari keimanan atas Allah 
SWT dan Hari Akhirat. Rasulullah sering menyebutkan beberapa 
dimensi kesalehan setelah menyebutkan: man kana yu’minu bi-
Allah wa al-yaum al-akhir. Di satu kali, Nabi menegaskan:

bahwa memuliakan tetangga merupakan konsekuensi kaimanan. 
Di kali lain, Nabi mengingatkan:

bahwa memuliakan tamu merupakan konsekuensi keimanan.

Jamaah Jum’at yang diridhai Allah SWT.
Di konteks yang berbeda, Nabi seringkali menghubungkan 

orang terbaik dengan praktek kesalehan dan suluk sosial dengan 
menyebutkan khairukum atau khiyarukum, yang berarti orang 
terbaik di antara kalian. Di satu kali, Nabi menyebutkan, bahwa 
membayar utang secepatnya merupakan representasi orang terbaik. 
Kata Nabi:

 من اكن يؤمن ابهلل واليوم الآخر فليكرم ضيفه
 

 فليكرم جاره من اكن يؤمن ابهلل واليوم الآخر
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Di kali lain, Nabi menegaskan bahwa orang terbaik di antara 
kamu adalah mereka yang selalu memberi makan pada orang lain. 
Di sini, Nabi berkata menyatakan:

Di kesempatan lain, Nabi tegaskan bahwa orang yang terbaik adalah:
• mereka yang paling baik akhlaknya; 

• mereka yang paling baik bagi keluarganya; 

• mereka yang paling baik pada sahabatnya; 

• mereka yang paling baik pada tetangganya; 

• mereka yang diharapkan kebaikannya; 

• mereka yang panjang umur lagi penuh dengan kebaikan; 

• mereka yang meiliki hati yang mulia dan lisan yang jujur;

• dan puncaknya, yang terbaik adalah mereka yang paling banyak 
manfaatnya bagi manusia.

Jamaah Jum’at yang diridhai Allah SWT.
Kesemua suluk dan kesalehan sosial ini merupakan bukti kuat 

bahwa Islam tidak hanya menekankan kesalehan vertikal dan 

(2305 حصيح البخاري)     خريمك أ حس نمك قضاء 
 

(84حصيح الأدب املفرد/)   خري الأحصاب عند هللا خريمك لصاحبه 
 

(4177 حصيح ابن حبان /)     خريمك خريمك لأههل 
 

(6035 حصيح البخاري)  ارمك أ حاس نمك أ خالقاخي    
 

(3318حصيح اجلامع  )     خريمك من أ طعم الطعام وردَّ السالم 
 

 

(84حصيح الأدب املفرد/) وخري اجلريان عند هللا خريمك جلاره  

  
(2263حصيح الرتمذي / )   ه  خريمك من يُرىج خريه ويُؤٓمن ش    

 

(3297حصيح اجلامع )   معهل خري الناس من طال معره وحسن    

 

ادق    (3291حصيح اجلامع /   )  خري النَّاس ذو القلب املَْخُموم والل ِّسان الصَّ

 

(3289حصيح اجلامع )   لناس أأنفعهم للناسخري ا    
 

 

(84حصيح الأدب املفرد/) وخري اجلريان عند هللا خريمك جلاره  

  
(2263حصيح الرتمذي / )   ه  خريمك من يُرىج خريه ويُؤٓمن ش    

 

(3297حصيح اجلامع )   معهل خري الناس من طال معره وحسن    

 

ادق    (3291حصيح اجلامع /   )  خري النَّاس ذو القلب املَْخُموم والل ِّسان الصَّ

 

(3289حصيح اجلامع )   لناس أأنفعهم للناسخري ا    
 

 

(84حصيح الأدب املفرد/) وخري اجلريان عند هللا خريمك جلاره  

  
(2263حصيح الرتمذي / )   ه  خريمك من يُرىج خريه ويُؤٓمن ش    

 

(3297حصيح اجلامع )   معهل خري الناس من طال معره وحسن    

 

ادق    (3291حصيح اجلامع /   )  خري النَّاس ذو القلب املَْخُموم والل ِّسان الصَّ

 

(3289حصيح اجلامع )   لناس أأنفعهم للناسخري ا    
 

 

(84حصيح الأدب املفرد/) وخري اجلريان عند هللا خريمك جلاره  

  
(2263حصيح الرتمذي / )   ه  خريمك من يُرىج خريه ويُؤٓمن ش    

 

(3297حصيح اجلامع )   معهل خري الناس من طال معره وحسن    

 

ادق    (3291حصيح اجلامع /   )  خري النَّاس ذو القلب املَْخُموم والل ِّسان الصَّ

 

(3289حصيح اجلامع )   لناس أأنفعهم للناسخري ا    
 

 

(84حصيح الأدب املفرد/) وخري اجلريان عند هللا خريمك جلاره  

  
(2263حصيح الرتمذي / )   ه  خريمك من يُرىج خريه ويُؤٓمن ش    

 

(3297حصيح اجلامع )   معهل خري الناس من طال معره وحسن    

 

ادق    (3291حصيح اجلامع /   )  خري النَّاس ذو القلب املَْخُموم والل ِّسان الصَّ

 

(3289حصيح اجلامع )   لناس أأنفعهم للناسخري ا    
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individual, tetapi di saat yang sama juga mementingkan berbagai 
bentuk kesalehan sosial. Dari sini, kita dapat memahami dengan 
mudah konsepsi Maqashid sl-Syari‘ah yang disusun oleh para ulama. 
Semua ini berhilir pada misalnya Maqashid al-Syari‘ah model al-
Syathibi berupa penjagaan total atas agama, jiwa, keturunan atau 
martabat, harta dan akal. Ini juga sesuai dengan konsep Maqashid 
al-Syari‘ah ala  berupa keadilan dan kebebasan.

Dari sini, sejatinya, kesalehan sosial serta Maqashid al-Syari‘ah 
ini  membuat umat Islam sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa 
segala perbuatan yang merugikan orang lain, merupakan perbuatan 
dosa yang dikecam keras oleh agama.

Jamaah Jum’at yang diridhai Allah SWT.
Secara sederhana, tindak korupsi dipahami sebagai tindakan 

yang tidak hanya merugikan keuangan negara. Tetapi juga 
melanggar dan merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat 
umumnya (UU No. 20/2001). Tidak hanya itu, tindak korupsi 
hanya akan menghancurkan tatanan hidup bermasyarakat yang 
luhur. Ia kerap terjadi di berbagai lapisan kehidupan masyarakat 
seperti lingkup keluarga, masyarakat, teman bermain, lingkungan 
bekerja, sekolah, kantor, dan yang lebih spesifik lagi, di lingkungan 
pengelola keuangan umat dan negara.  

Terlepas dari bentuk korupsi yang sistemik (yang dilakukan 
dalam proses-proses resmi di birokrasi dan pemerintahan), 
atau yang non-sistemik (yang dilakukan di luar jalur negara), 
semua bentuk kecurangan yang terkait korupsi sangat merugikan 
banyak pihak. Karena efeknya yang massif dan meluas, maka 
pantas jika tindak korupsi disepakati sebagai extraordinary crime 
atau kejahatan luar biasa, sekaligus wabah yang mesti dimusuhi 
bersama. Ini sejalan dengan ide dasar yang dikokohkan dalam the 
United Nation Convention Against Corruption yang diproklamirkan 
di Meksiko (2005).

Jamaah Jum’at yang diridhai Allah SWT.
Jauh sebelum hadirnya UU No. 20/2001 dan United Nation 

Convention Against Corruption yang diproklamirkan di Meksiko 
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(2005), Islam telah menghadirkan prinsip-prinsip kunci yang 
sejatinya, dapat menghindarkan manusia dari tindak dan prilaku 
korupsi. Kita dapat saja berkata, bahwa Islam memiliki model-model 
Fikih Anti-korupsi yang nilai-nilai luhurnya dapat diaplikasikan di 
berbagai dimensi kehidupan umat manusia.

Fikih memperkenalkan istilah-istilah yang menunjukkan beberapa 
bentuk patologi sosial yang dapat membawa seseorang pada tindak 
dan prilaku koruptif. Meskipun merujuk pada konteks kecurangan 
dalam dimensi yang berbeda, istilah-istilah ini dapat dihubungkan 
dengan baik untuk melawan berbagai bentuk kejahatan luar biasa ini. 
Larangan gharar dalam praktik-praktik muamalah ekonomi misalnya, 
mengandaikan kebencian Islam pada berbagai bentuk kecurangan dan 
penipuan yang mengakibatkan kerugian di pihak lain.

Dalam hal ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, juga 
seringkali memperingatkan manusia tentang laku ghulul dalam 
sejarah umat Islam. Istilah ghulul ini awalnya mengacu pada 
kecurangan dan penggelapan harta rampasan perang sebelum 
dibagi berdasarkan aturan yang ditetapkan Nabi. 

Namun demikian, larangan ghulul ini dapat dibawa ke dalam 
makna larangan melakukan kecurangan atas properti atau harta 
yang bersifat publik. Dalam beberapa kesempatan, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam melarang siapapun yang menjabat 
mengambil atau menerima apapun di luar gaji yang ditetapkan 
untuknya. Dalam sebuah Hadis Riwayat Abu Dawud, Rasulullah 
menegaskan: “Siapa saja yang telah aku angkat sebagai pejabat yang 
kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar 
gajinya adalah ghulul.”

Dalam konteks ini, istilah ghulul dapat mencakup segala bentuk 
gratifikasi yang terkait dengan posisi atau jabatan publiknya. 
Suatu ketika, Ibn al-Lubtiyah, seorang amil zakat di masa Nabi, 
dikecam oleh Nabi akibat menerima gratifikasi dari Bani Sulaim. 
Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Nabi bahkan 
menegaskan bahwa hadiah yang diterima para pejabat adalah ghulul 
atau penggelapan. Beliau tegaskan:

ٍل فََرَزْقنَاُه ِرْزقًا فََما َأَخَذ بَْعَد َذِِلَ فَهَُو غُلُول   َتْعَملْنَاُه عَََل ََعَ  َمِن اس ْ
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Masih dalam konteks ini, ghulul memenuhi semua kriteria 
tindak korupsi yang antara lain terwujud karena hadirnya niat 
jahat untuk memperkaya diri sendiri. Ghulul juga dilakukan 
tarkait dengan jabatan sehingga seseorang menyalahgunakan 
wewenangnya. Karena penggelapan kekayaan itu, banyak pihak 
mengalami kerugian termasuk masyarakat umum dan negara. Ini 
jelas penggelapan dan kecurangan atas hak orang lain dan hak 
negara.

Jamaah Jum’at yang diridhai Allah SWT.
Istilah lain yang juga sering dihubungkan dengan praktik 

korupsi adalah risywah atau suap. Risywah dipahami sebagai 
tindakan pemberian sesuatu atau komitmen pendahuluan untuk 
mendapatkan sesuatu dengan melanggar hak pihak atau orang 
lain. Ini sering terjadi dalam transaksi-transaksi bernilai besar. 
Ketamakan atas harta dan kepemilikan kemudian menggoda dan 
memaksa manusia untuk memberikan sesuatu kepada pejabat 
tertentu untuk mendapatkan sebuah proyek sambil melanggar hak 
orang lain yang lebih berhak atas pekerjaan tersebut. Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam sangat tegas mengecam semua pihak 
yang terlibat dalam tindakan risywah seperti ini. Sebuah Hadis 
Riwayat Ahmad menegaskan:

Selain larangan atas segala tindakan yang gharar (penipuan), 
ghulul (penggelapan), dan risywah (suap), Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam juga sering mengingatkan kita tentang larangan 

Artinya : “Siapa saja yang kami gunakan untuk suatu amal atau 
jabatan, dan telah kami berikan gaji untuknya, maka apa saja yang 
dia ambil selain itu adalah ghulul” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

  َوالُْمْرتَشه  الّراشه  َوَسَلَّ  عَلَْيهه  للاُ  َصَّل  للاه  َرُسْولُ  لََعنَ 
ي يَْعنه  ، َوالّرائهُش  ْ  اَّّله  بَيََْنَُما يَْمشه

 Artinya : “Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap dan 
perantara, yaitu orang yang menghubungkan keduanya” 
(HR. Ahmad).
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mendekati, mengambil atau mengkonsumsi segala hal yang 
syubhat. Membuat demarkasi yang jelas antara yang halal, syubhat 
dan haram, sejatinya membuat kita hanya melakukan, mengambil, 
atau mengkonsumsi yang jelas kehalalannya. Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam menegaskan: 

Jamaah Jum’at yang diridhai Allah SWT.
Sebagai umat yang beriman, kita semua dituntut hanya untuk 

mengambil, menggunakan dan mengkonsumsi yang halal saja. 
Sebagai umat Islam, kita dilarang keras untuk mengkonsumsi apa 
saja secara batil Allah subhanahu wata'ala mengingatkan dalam QS. 
Al-Nisa’ [4] ayat 29  yang artinya :“Hai orang-orang yang beriman! 
Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, 
kecuali dalam bentuk transaksi atas dasar ridha di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha 
Penyayang kepadamu”.

Untuk menghindari prilaku korupsi, Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam telah mengajarkan sejak awal agar kita menghindari 
sifat-sifat tercela yang mudah membawa kita pada kebanyakan dosa 
lainnya. Sifat-sifat tercela ini bahkan disebut sebagai biang kesalahan 
dan dosa. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengingatkan:

Artinya : “Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan sesungguhnya 
yang haram itu jelas. Di antara keduanya, ada hal-hal syubhat 
(meragukan) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Siapa 
saja yang takut dengan menghindarkan diri dari hal syubhat itu, 
maka ia telah memuliakan agama dan kehormatannya. Siapa saja 
yang terjerumus dalam syubhat, maka ia sangat potensial jatuh 
pada perkara haram.”

ن  
ِ
ن  إلَْحاَللَ  إ ن   بَِيّ

ِ
ن  إلَْحَرإمَ  َوإ  إلن اِس  ِمنَ  َكِثين  ُهن  يَْعلَمُ  لَ  ُمْشتَِِبَاتن  َوبَيََْنَُما بَِيّ

ُِبَاِت  إت َقى فََمنِ  أ   إلش ُّ َتْْبَ يِنهِ  إس ْ ُِبَاِت  ِف  َوقَعَ  َوَمنْ  َوِعْرِضهِ  ِِلِ  إلَْحَرإمِ  ِف  َوقَعَ  إلش ُّ
 

 إ ن إهمات إخلطااي ثالث: إلكرب وإحلسد وإحلرص 
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Di lanjutan Hadis ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
menegaskan bahwa cinta harta yang berlebihan, cinta pujian, 
serta cinta jabatan, akan membawa kita pada kubangan dosa-dosa 
lainnya termasuk tindak korupsi. Di saat yang sama, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam selalu menekankan agar manusia selalu 
berlaku jujur dan menjauhi kebohongan. 

Karenanya, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita yang akan 
menghindarkan kita dari berbagai bentuk dosa lainnya. Sayyidina 
‘Ali bin Abi Talib pernah mengekspresikan ketakwaan dalam 
wejangannya: 

Artinya : “Bahwa biang atau induk dari semua kesalahan adalah 
sombong, dengki dan tamak.” 

“Hendaklah kamu jujur, karena kejujuran akan membawa pada 
kebaikan, dan kebaikan membawa ke sorga. Seseorang yang 
selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditetapkan oleh Allah 
sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, jauhilah sifat bohong, 
karena kebohongan akan membawamu pada kejahatan, dan 
kejahatan akan membawa ke neraka. Orang yang selalu bohong 
dan mencari-cari kebohongan, ditetapkan oleh Allah sebagai 
pembohong” (HR. Muslim).

Artinya : “Takwa adalah takut pada Allah, melakukan perintah 
yang diturunkan Allah melalui al-Qur’an dan Hadis, memiliki 
qana’ah (sikap merasa cukup) dengan hal yang sedikit, serta selalu 
awas dengan kesiapan kita menuju Hari Akhirat”. r

.الرحيل ليوم والاس تعداد ابلقليل والقناعة ابلتزنيل والعمل اجلليل من اخلوف هو التقوي  
 

كا  را م  ِل  للاه  َبا لاكه آ نِ  ِف  وا ِ، المقهرم ِظْيم افاعاِن  المعا ن م  وا كه ِاِّيِ ا وا ِت  ِمنا  ِفيمهِ  ِبما كمرِ  ال ّيا اِلِ  وا
،ِ ِكْيم تاقابَّلا  المحا م  ِمِنِ  للا وا ِمنمكه ، وا تاهه َّهه  ِتالوا وا  ِان عه  هه ِميم ه  السَّ ِلْيم له . المعا ِل  آ قهوم ذا، قاوم  ها

ا  للاا  واس تغفروا ِظْيم م، لم  المعا لاكه ائِرِ  وا ِلسا ا  وا ِلِميم سم اِت  الممه ِلما سم الممه ا  وا ِمِنيم ؤم الممه  وا
ِمنااِت، ؤم الممه هه  وا وم ِفره تاغم َّهه  فااس م ن وا  ا  ره  هه ه  المغافهوم ِحْيم  .الرَّ
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Khutbah Kedua 

ْ  َ َبددَ  ِ   ِ  ِ َج ا َْ ََاددِ ار َك ِ َْ ا عَِ،دد ِ َْ دد ًِ َِ َْي ْ  َنَ  ِعِبَاددِِ  ِ  ِ ِ ا َالَْحْمدد ّلِل ِه 
ا.  ِ َْ ِن اِجِ َكقََمِرا مّلِل ْكِجِ َكَ َبَ  ِفْْيَِ ِِسَ َمِِء بّلِلرّلِل  الس 

ّلَِل  ِ ا َعْاد ّلِل َحم  ال  هللاّلِل كح َ ال رشيك َلر كَأْشهَ ّلِل َا   مّلِل
ِ
ََلَ ا
ِ
َأْشهَ ّلِل َاْ  اَل ا

ْ ِاددِا 
ِ
َِب الَْحددِشِ ِح ِ

َِْرار َكَ اِعَلددِ ا َِ ا َكاَدد ِ َْ ْ  عََبهَدداّلِل ِحلَْحددِشِ ًَِ دد ِ  ِ ّلِل ا ددهَلّلِل سّلِل َْ كّلِل
ا.  ِ َْ ِن اِجِ مّلِل  َكِِسَ

حًلبندِ كشدعنبنِ كسدانل م كمدهالم  َالل هّلِلم  َصِ ِ عَََل هَا النيب الكرمير
ا.  ِ َْ ْ تَْسِلْلِمِ َكِه ٍ ر َكعَََل أ َِلِ َكأ حصِِعِا اجملِه َن الطِهَرنر َكَسِّلِ َحم   مّلِل

ََ َمدِ َههَدَر  كا الَْعدَهاِح ّلِْل !! ِاَ قّلِلها هللَا َََبَِِبر َكَ  سّلِل َِ النِ  : فَنَِ اُّيه ِ عَْب ّلِل َام 
ْها عَََل الط   َْدَن أ َمنّلِلدْها اَِقّلِلدها هللَا  يأ ُّيِ ِعَِة َكال،رب.َكَمِ عََطنر َكَحِِفظّلِل ِ ِِ ا

ْ  رَكقّلِلْهلّلِلْها قَْهاِل َسِ يِْ ا ِلَُكّلِل ْ َأْْعَ ْ  َكيَْغِعرْ  ريّلِلْ،ِلْح لَُكّلِل ّلِلْهبَُكّلِل ا ْ  ّلِل َكَمْن يّلِلِطدِِ  رلَُكّلِل
ْهََلّلِل  سّلِل َْ  .فََقْ  فََِز فَْهِزا َعِظْلِمِ رهللَا َك

أ صد   القدِنيل ر أ عده  فق  قِل هللا َبِيل   القدرأ   الكدرمير كهده 
ٌة حهلل من ال انلطِ  الر مير ًسم هللا الرمحن الرحمي.  ْ اّلِلم  نُْكّلِل َكلَْتكّلِلْن ِمِ

ْنَكِرر كأ كلئك  ْكِف َكََْْنَْهَ  َعِن الْمّلِل ْكَ  ِحلَْمْبرّلِل رّلِل ر َكيَأْمّلِل ِ َْ ْهَ  ِاَِب الَْخ ي ْ عّلِل
ْهَ . ْعِلحّلِل ّلِل الْمّلِل  ُهّلِل

ْ عِ  ْها َا   هللَا َاَمَرُكّلِل أَْمٍر عََ َأ ِفْنِا ِعنَْعِسدِار َكََد   ِعَمَئكَِك دا ابسدانا ة َكاْعلَمّلِل
لقّلِلْ ِسِار َكلث بُك أ ُّيِ ابؤمنه . فََقَِل َََبَِِب َكلَْم َََزْل قَِنيِِئ عَِلْلِمِ: ِا   
هْها عَلَْلددِا  َْددَن أ َمنّلِلددْها َصددل ِ  ِ َددِ ا هْهَ  عَددََل الندديب َا أ ُّيه هللَا َكَمَئكَِك َدداّلِل يّلِلَ،ددل

ْها تَْسددِلْلِمِ. َالل هّلِلددم  َصددِ ِ عَددََل َكَسدد ددٍ  َكعَددََل أ ِل سددانل م ِلِمّلِل َحم  سددانل م مّلِل



26 Syawwal 1443 H / 27 Mei 2022 M 11

ََ عَددََل  ددٍ ر َاَ َصددل ْل َحم  ْبددَراِهمْيَ سددانل م مّلِل ِ
. ا ْبددَراِهمْيَ ِ

َكعَددََل أ ِل سددانل م ا
ََ عَدََل  ْكد َْ دٍ ر َاَ َح َحم  ٍ  َكعَدََل أ ِل سدانل م مّلِل َحم  ِْْج عَََل سانل م مّلِل َكَح

ْلٌ  َمِجْلٌ .سانل م  ا َك مَحِ
ِ
ْبَراِهمْيَر ا ِ

ْبَراِهمْيَ َكعَََل أ ِل سانل م ا ِ
 ا

ْسِلِمْ َ َكابْسِلَمِِتر  كقِل َبِيل: أ  عهين أ سانتجب لُك. اللهّلِلم  اْغِعْر ِللْمّلِل
ٌِ قَرِيْددٌب  ْلدد ا ددَك َيِ

ِ
َكابددْؤِمِنْ َ َكابْؤِمنَددِِتر اَيْحنَددِِء ِمددْْنّلِلْم َكاَيْمددَهاِتر ا

ِجْلبّلِل  ْ   مّلِل
ِ
ع نَدِ اَل غّلِلدزِْل قّلِللّلِلهعَنَدِ عَْبدَ  ا َْ ْعدَهاتر كا قدِا اجِجدِت.  ادل 

م  
ِ
. الل هّلِلددم  ا ددِ ّلِل ََ الَْهه  ا ددَك َأاْدد ِ

ددِةر ا مْحَ َْ اْددَك  َهددَ يْنَنَِر َكَهددْب لَنَددِ ِمددْن دَلّلِل
 َ َِ ددَئ َ الهّلِلددَ ا َكالتهَقددع َكالَبَعددَِف َكالِغددَ . الل هّلِلددم  اْكِعنَددِ ِ َ ّلَِل َعددْن نَْسددأَ

 ِْ ده ًََتنَِ ِِف اُيمّلِل َحَراِمَكر َكَأْغِننَِ ِعَعْضِِلَ َْع ْن ِسَهاَج. الل هّلِلم  َأْحِسْن عَِِق
اِ  اي ِْيدَرِ . اللهدم ااإد اال سدئ   ََ اَْلدِ َكعَد ِهَِ َكَأِ ْرَم ِمْن ِْيْزِا ادله ِ كّلِل

نَِة َكِ  اْي ِْيددَرِ  كابسددلم    م مدد  .  اَْلددِ َحسددانَ َِنَددِ ِ  ادله ع نَددِ أ  َْ
اَ  ا ََ نَِة َكِقنَددِ عَدد ددٍ  َكعَددََل أ َِلِ َحسددانَ َحم  . َكَصددَل  هللاّلِل عَددََل اَِاِ ِنَددِ مّلِل ِْ لن ددِ

َْن. َِب يَْهِ  ادِل ِ
ْحَسٍِ  ا

ِ
ِاِا كَمْن ََِاَبهّلِلْم ِح  َكحَصْ

ْند ع  يتِء    القرىب َك عاِ  هللا: ا   هللا يأ مر حلب ل كاال حسِ ر كا 
عن العح دِء كابنكدر كالاغدير يبظدُك لبلدُك َدَفرك . فدِ فركا هللا 

 الجلل  يَفرُكر كاشكركَ عَل ابمدا َدز ُكر كِفدر هللا أ كدربر البظمي
 .كهللا يبّل مِ َ،نبه 
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HIKMAH

Kecintaan kepada harta bagian fitrah yang ada dalam diri manusia. 
Apalagi harta itu hasil kerja keras bertahun-tahun. Ditambah ada 

keinginan atau angan-angan memiliki sesuatu yang dibutuhkan dan 
dibanggakan, maka kecintaan kepada harta tersebut semakin kuat. 
Akhirnya, menjangkitlah rasa bakhil atau pelit mengeluarkannya 
untuk membantu orang lain dan mensedekahkan sebagiannya. 
Diriwayatkan Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, yang artinya: “Siapakah 
diantara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai daripada 
hartanya sendiri? Mereka (para shahabat) menjawab: Tidak ada 
diantara kami kecuali hartanya lebih ia cintai. Beliau Shallallahu 
'Alaihi Wasallam bersabda: Sungguh hartanya adalah apa yang telah 
ia infakkan dan harta ahli warisnya adalah yang ia tinggalkan (tidak 
diinfakkan)” (HR. Al-Bukhari).

Hadits ini menjelaskan, harta milik seseorang yang sesungguhnya 
adalah harta yang disiapkannya untuk kehidupan sesudah 
kematiannya. Harta tersebut benar-benar akan membawa manfaat 
baginya. Bukan harta yang dia kumpulkan lalu dibagi-bagikan 
kepada ahli warisnya. Harta yang ditinggalkan seseorang, walau 
diatasnamakan kepada dirinya, ia akan berpindah kepada ahli 
warisnya lalu diatasnamakan kepada mereka.

Pertanyaan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada para 
sahabatnya ini berlaku bagi kita juga. Yang jawabannya juga sama, 
setiap kita pasti lebih suka dengan harta kita sendiri. Namun tidak 
setiap kita tahu hakikat harta miliknya. Harta kita yang sebenarnya 
adalah yang kita simpan untuk akhirat, sehingga kelak manfaatnya 
kembali kepada kita. Maksud harta yang akan menjadi milik kita 
adalah harta yang kita gunakan untuk kebaikan, mendekatkan diri 
kepada Allah, membantu orang susah, mengobatkan orang misin 
yang sakit, bersedekah, infak, dan semisalnya.

Harta Kita yang Sesungguhnya
Oleh : Drs. H.A. Dzulfatah Yasin, M.Ag
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Kisah ini sempat viral diberbagai literasi media sosial dan pesan 
berantai, sementara   penelusuran atas penulis asli kisah ini tidak 
diketahui, yang menjadi kisah ini sangat inspiratif adalah betapa 
kedua tokoh ini sangat memahami arti dari nilai-nilai kebaikan 
kepada oranglain   dan selalu menghadirkan Allah dalam keputusan 
yang di ambil. 

Adalah suami sepulang jam kantor menelpon istrinya bahwa 
ia   mendapatkan bonus akhir tahun dari perusahaan dimana ia 
bekerja sebesar 150 juta, dan berencana untuk membeli sebuah 
mobil sederhana yang diimpikan sejak lama untuk keluarga kecil 
mereka,   namun dalam perjalanan pulang sang suami mendapat 
telepon dari Ibunya yang membutuhkan uang 50 juta rupiah 
untuk membayar hutang almarhum ayahnya, dan langsung 
mengiyakan untuk membayar   hutang itu, selang beberapa 
lama seorang sahabatnya memohon pertolongan untuk biaya 
operasi anaknya yang tidak ter-cover asuransi, sejumlah 80 juta.  
Ia pun berpikir sejenak. Uang bonusnya tinggal 100 juta. Jika ini 
diberikan kepada sahabatnya, maka tahun ini ia gagal membeli mobil 
impiannya. Tapi nuraninya mengetuk, “Berikan padanya. Mungkin 
kamu memang jalan Allah untuk menolong sahabatmu itu. Mungkin 
ini memang rezekinya yang datang melalui perantara dirimu.” Ia pun 
menuruti panggilan nuraninya. 

Setibanya di rumah, ia menemui istrinya dg wajah yg lesu. Sang 
istri bertanya, “Kenapa, mas? Ada masalah? Nggak seperti biasanya 
pulang kantor murung gini?” Sang suami mengambil napas panjang, 
“Tadi ibu di kampung telp, butuh 50 juta untuk bayar utang almarhum 
bapak. Nggak lama, sahabat abang juga telp, butuh 80 juta untuk 
operasi anaknya. Uang kita tinggal 20 juta. Maaf ya, tahun ini kita 
nggak jadi beli mobil dulu.” 

Sang istri pun tersenyum, “Aduh, mas, kirain ada masalah apaan. 
Mas, uang kita yg sebenarnya bukan yg 20 juta itu, tapi yg 130 juta. 
Uang yg kita infakkan kepada orang tua kita, kepada sahabat kita, 
itulah harta kita yg sesungguhnya. Yg akan kita bawa menghadap 
Allah, yg tidak mungkin bisa hilang jika kita ikhlas. Sedangkan yg 20 
juta di rekening itu, masih belum jelas, benaran harta kita atau akan 
menjadi milik orang lain.” Wallahu a'lam. r
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Para salik yang sudah sampai kepada tahap memiliki telinga dan 
pendengaran spiritual yang sensitif sudah mampu memahami 

kalau bunyi-bunyian alam sesungguhnya tidak lain adalah sama’ yang 
menghaluskan jiwa dan menenangkan pikiran. Apa pun yang didengar 
telinga sesungguhnya itu tidak lain adalah musik makrokosmos, 
musik alam raya.

Bunyi deru ombak di laut, gemercik air sungai, gesekan dedaunan, 
nyanyian burung-burung malam, dan suara guntur pun kesemuanya 
menyampaikan pesan Tuhan. Para salik harus membiasakan 
telinganya untuk lebih sensitif menerima suara-suara yang tidak 
melalui gendang-gendang telinga, tetapi langsung ke pusat saraf.

Dalam salah satu ayat pernah disebutkan Allah subhanahu 
wata'ala dalam QS. Fathir/35 ayat 1; Allah menambahkan pada 
ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Dalam kita Tafsir Fakhr al-
Razi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keutamaan tambahan 
pada ayat ini ialah suara yang bagus (al-shaut al-hasan). Nilai-nilai 
keindahan dan kebaikan mendapatkan tempat yang positif di 
dalam al-Quran, seperti diisyaratkan dalam QS. al-A’raf/7 ayat 32; 
Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang 
telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah 
yang mengharamkan) rezeki yang baik?”.

Sindiran al-Quran terhadap suara yang tidak memiliki unsur 
keindahan dan kasar ialah suara keledai, dinyatakan di dalam QS. 
Luqman/31 ayat 19 : Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 
keledai. Suara keledai terkenal keras dan tidak beraturan. Agaknya 
memang seni dan musik tidak banyak disinggung di dalam al-Quran, 
tetapi al-Quran itu sendiri melampaui karua seni terbaik sekalipun. 

GORESAN IMAM BESAR

Menguatkan Telinga Batin (Sama’)
(Lanjutan dari Tasawuf Ramadhan)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Baik pada masa turunnya maupun pada zaman-zaman sesudahnya. 
Salah satu kemukjizatan al-Quran ialah keindahan dan ketinggian 
nilai seni sastra dan bahasanya yang amat tinggi dan menakjubkan.

Selain dari al-Quran juga ditemukan beberapa hadits 
menerangkan musik dan seni suara mempunyai arti penting dalam 
kehidupan manusia. Para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu 
wata'ala semuanya memiliki suara yang bagus, sebagaimana hadits 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh 
Tirmizi dan Qatadah: Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan 
suaranya bagus. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam 
beberapa riwayat memberikan dukungan terhadap musik dan seni 
suara, antara lain, cerita ‘Aisyah tentang dua budak perempuan pada 
Hari Raya ‘Id (Idul Adha) menampilkan kebolehannya bermain 
musik dengan menabuh rebana, sementara Rasulullah bersama 
dirinya menikmatinya. Abu Bakar tiba-tiba datang dan membentak 
kedua pemusik itu, lalu Rasulullah menegur Abu Bakar dan berkata: 
“Biarkanlah mereka berdua hai Abu Bakar, karena hari-hari ini adalah 
hari raya”. Riwayat lainnya ‘Aisyah pernah mengatakan: “Saya melihat 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan menutupiku dengan 
serbannya, sementara aku menyaksikan orang-orang Habsyi bermain 
di masjid. Lalu, Umar datang dan mencegah mereka bermain di 
masjid, kemudian Rasulullah berkata: “Biarkan mereka, kami jamin 
keamanan wahai Bani Arfidah”. Kedua hadits ini diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari dan Muslim, yang tidak bisa diragukan keshahihannya.

Dalam lintasan sejarah dunia Islam, seni musik merupakan bagian 
dari kebudayaan dan peradaban Islam yang terus dikembangkan. 
Sudah saatnya juga seni musik dan berbagai bentuk seni lainnya 
dijadikan media dakwah untuk mengajak orang berhati lembut, 
berpikiran lurus, berperilaku santun, bertutur kata halus, dan 
menampilkan jati diri dan inner beauty setiap orang. Orang yang rajin 
mengikuti sama’ diharapkan memiliki kepekaan telinga batin yang 
dapat menerima suara-suara batin untuk pencerahan umat manusia. 
Kita teringat Wali Songo yang juga akrab dengan seni di dalam 
memperkenalkan Islam di lingkungan kerajaan dan masyarakat. 
(Harian Republika, 13 Mei 2022 M/12 Syawal 1443 H). (DN) r
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KAJIAN ZHUHUR PILIHAN 

Kajian ini merupakan lanjutan pengajian bulanan lalu,  materi yang  
dibahas masih dalam tema besar yaitu: “Beberapa Ahli Waris 

Yang Mendapatkan Bagian Yang Tidak Tetap”. Bulan lalu dibahas 
tentang bayi yang berada didalam kandungan. Kajian ini membahas 
tentang orang hilang atau orang yang dianggap hilang. Kajian akan 
membicarakan seperti apa bagiannya bagi orang hilang. Pembicaraan 
ini masih belum melibatkan  hitung-menghitung namun masih 
membahas tataran definisi dan pendapat ulama tentang orang-orang 
hilang.

Bahasan kali ini berjudul, Fashlun Fi Mafqud: Pasal yang berkaitan 
dengan orang hilang. Orang Hilang adalah, ketidakadaan seserorang 
sejak lama, yang tidak diketahui keadaannya saat ini apakah masih 
hidup ataupun sudah meninggal dunia.

Mafqud secara terminologi berarti siapa saja yang terputus 
kabarnya dan juga tidak diketahui kondisinya hidup atau sudah 
wafat, ataupun karena sedang safar, ikut perang atau tenggelam 
bersama kapal, ataupun ditawan musuh. Bisa jadi hilang atau sengaja 
menghilang. Maka perlu analisa khusus untuk menyelesaikan masalah 
ini. Bisa jadi ada anggota keluarga yang meninggal keluarganya 
meninggal ia membuat dia menjadi ahli waris ini perlu dikaji secara 
khusus, karena nanti keputusannya itu akan  bisa jadi mempengaruhi 
ahli waris yang lain.

Untuk membahas ini maka diambil pendapat ulama empat 
madzhab dari mulai dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i 
dan Imam Hambali karena empat mazhab inilah yang dianggap oleh 
Ulama di seluruh dunia telah diyakini ilmunya. Sehingga kita harus 
berpatokan pada empat madzhab ini di luar empat ini tidak bisa 

Orang Hilang Apakah Mendapat 
Bagian Warisan...???

(Kitab Kasyful Ghawamidh Fi ‘Ilmil Faraidh)

Oleh : KH. Mumtaz Mukhtar. Lc. MA
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dipertanggungjawabkan. 
Pendapat madzhab al-hanafiyah, yaitu ulama madzhab yang 

menganut mengikuti Imam Hanafi :
1. Dianggap meninggal jika teman-temannya sudah meninggal
2. Dianggap sudah meninggal apabila sudah sampai 120 tahun dari 

tanggal; kelahirannya, ini sebagaimana keterangan Imam Hasan.
3. Pendapatnya Abu Yusuf mengatakan bahwa apabila sudah lewat 

seratus tahun dari kelahirannya maka dianggap sudah wafat.
4. Pendapat sebagian ulama Hanafi menyebutkan, jika sudah lewat 

sembilan puluh tahun dari kelahirannya. Sebagaimana pendapat 
Umar bin Abdul Aziz bin Umar.

Pendapat madzhab Imam Malik, mengatakan ada tiga ke-
mungkinan:
1. Orang hilang yang tidak diketahui tempatnya maka dihukumkan 

wafat setelah 40 tahun.
2. Apabila dalam hal ikut perang dalam barisan rombongan kaum 

muslimin tahu-tahu hilang dalam memerangi musuh hilang 
disebabkan peperangan dia membela kaum muslimin memerangi 
musuh maka beliau katakan dalam hal ini maka istrinya tidak boleh 
dinikahi oleh siapapun dan warisnya tidak boleh dibagikan sampai 
benar-benar terdengar kabarnya. Istrinya tidak boleh dinikahi oleh 
orang lain selama-lamanya dan juga hartanya tidak jangan diotak-
atik, sampai semuanya jelas.

3. Orang-orang yang hilang dalam perang juga maka istrinya itu 
tidak boleh menikah dulu sampai benar-benar dia meyakini bahwa 
suaminya wafat berdasarkan ijtihadnya. 

Pendapat madzhab ulama-ulama di kalangan madzhab Syafi'i 
berkata bahwa kalau sudah lewat waktu sekira memang orang sudah 
dianggap meninggal maka hakim atau pengadilan, dalam hal ini 
boleh menghukumi bahwa orang hilang tersebut telah wafat. Ukuran 
jarak waktu itu diserahkan kepada hakim. Yurisprudensi ini tidak 
perlu diukur dengan ukuran waktu tertentu.

Pendapat madzhab yang terakhir madzhab ulama Hanabilah. 
Ibnu Qudamah berkata, bahwa orang hilang ada dua macam:
1. Kalau ada orang hilang yang memang kemungkinan besarnya 

karena wafat tapi entah dimana, Atau misalnya dianggap ada sebuah 



Mimbar Jumat No.1163/XXIV/2218

kejadian yang membuatnya celaka di sini dikatakan misalnya hilang 
setelah masuk barisan perang,  bisa jadi atau dia naik kendaraan lalu 
kendaraan itu mengalami kecelakaan, mungkin pesawat, kapal laut, 
mobil ataupun kereta api. Atau dia hanya hendak keluar sebentar ke 
tempat yang dekat karena ada perlu, namun tidak pernah kembali 
dan tidak diketahui Keberadaannya. pada kasus-kasus ini ditunggu 
40 tahun setelah tanggal kehilangan.  Maka kalaus sudah 40 tahun 
berlalu tidak ada kabarnya juga maka silahkan bagikan hartanya 
beli sudah dianggap meninggal bagian harganya kepada ahli dan 
istrinya langsung kena íddah, sebagai ‘iddahnya suami wafat bukan 
‘iddah cerai hidup, selama  empat bulan sepuluh hari. 

 Tetapi sebaliknya kalau selama hilangnya dia ada anggota 
keluarganya yang wafat sedangkan dia menjadi ahli warisnya 
maka selama 40 tahun itu dapat dibagikan tetapi tidak boleh 
diapa-apakan dahulu. Bila orangtuanya meninggal saat orangtua 
bapaknya meninggal dia dalam keadaan hilang maka harta warisan 
bagiannya tetap dibagikan kemudian dipegang dan tak boleh 
diapa-apakan. Bila ternyata sebelum 40 tahun hidup dan kembali 
ke rumah maka warisan yang dari bapaknya itu langsung diberikan 
kepada dia sendiri.  Kemudian apabila diketahui orang yang hilang 
ini ternyata telah wafat setelah wafatnya ahli waris yang lain. 
Misalnya orang yang hilang ini diyakini diketahui wafat ternyata 
meninggal dilihat siapa yang meninggal dahulu, apabila bapaknya 
dulu berarti kan didapat waris bagian dari bapaknya. Ketika dia 
kemudian meninggal lagi maka  warisnya itu dibagikan Bersama 
warisan bapaknya yang telah wafat. Apabila telah berlalu 40 tahun 
dan belum diketahui maka harus dibagikan kepada para peawaris 
utama.

2. Yang kemungkinan besar orang hilang ini tetapi kemungkinan 
besar bukan karena kecelakaan misalnya orang melakukan 
perjalanan jauhmelakukan perjalanan jauh untuk bisnis, berdagang 
atau menuntut ilmu ke tempat yang jauh. Ketika tidak diketahui 
keberadaannya maka dalam hal ini ada dua pendapat:
a. Kalau ada orang menghilang tapi bukan karena diyakini tidak 

kecelakaan kebinasaan dan lain sebagai karena diri menuntut 
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ilmu atau pergi untuk berdagang dan lain sebagainya maka 
harta warisnya tidak boleh dibagikan hartanya dan istrinya tidak 
boleh dinikahi sampai diyakini benar-benar bahwa dia telah 
meninggal. Dengan melihat atau telah lewat waktunya yang kira-
kira kemungkinan besar orang tidak bakal hidup misalnya tadi 
diatas 100 tahun ya hukum yang berwenang yang pertama ini 
akan diserahkan keputusannya kepada hakim.

b. Jika ada orang hilang tetapi dia tidak diyakini mengalami 
kecelakaan dan lain sebagainya maka ditunggu sampai 90 tahun 
dari tanggal kehilangannya karena biasanya mayoritas biasanya 
orang tidak lebih umurnya dari 90 tahun. Inilah yang dikatakan 
Hasan Bin Ziyad dikatakan oleh Imam Hasan Bin Ziyad ditunggu 
sampai sempurna 120 tahun.  

Ini semua baru membahas pendapat para ulamanya saja sudah 
habis waktu ini jadi memang sekali lagi yang namanya ilmu faroidh 
yang memang Rasulullah katakan setengah dari seluruh ilmu 
pengetahuan ilmu pengetahuan seni ilmu faraidh ini, ilmu yang 
sangat penting dan  unik tetapi juga sulit yang belajarnya dihukumkan 
dengan fardhu kifayah bukan sekedar sunnah. Banyak detail-detail 
kecil yang memang harus kita pelajari dalam masalah ini karena 
sangat menentukan dalam fiqih. 

Masyarakat Indonesia yang menganut Mazhab Syafi'i berarti  
akan mengikuti pendapat ulama-ulama Mazhab Syafi'i tadi.  Beliau 
mengatakan bahwa tidak ada batas waktu tertentu untuk menentukan 
orang dianggap meninggal, semuanya diserahkan kepada keputusan 
hakim di dalam hal ini kalau di Indonesia Pengadilan Agama.

Dianjurkan kepada para pemirsa untuk tidak keluar dari 
pendapat empat madzhab, karena telah diakui seluruh ulama di 
dunia. Kalaupun mereka salah dalam berijtihad namun mereka telah 
memenuhi syarat untuk berikhtiar. Sehingga jika ijtihad mereka benar 
maka mendapat dua pahala dan jika ternyata salah maka masih ada 
satu pahala baginya. Dengan mengikuti orang-orang yang sudah kita 
yakini diyakini oleh ulama di dunia maka ini insya Allah kita aman. 
Walaupun mungkin fatwa mereka salah kita yakini saja mana yang 
benar dan kita ikuti baik.  Wallahu a’lam bish-shawab. (BUT) r
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Nama Agama SemulaNo.

1
2
3
4

Non Agama
Kristen
Kristen
Budha

Oh Seontaek
Suherman
Septiani
Serpia Herdiana 

1
2
3
4
 Oh Seontaek
Suherman
Septiani
Serpia Herdiana Non Agama
Kristen
Kristen
Budha

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

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

Pelayanan Ikrar Syahadat / Pembinaan Muallaf / Kajian dan 
Kegiatan Remaja Masjid Istiqlal dengan Narahubung : 
Ust. Djamalullail (081314124444) dan Subhan (08128829 7714)

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 
(a/n. UPZ Masjid Istiqlal). Narahubung : Bapak H. Budi 

Firmansyah, MM. No HP/WA : 0856 9233 3688

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 18 - 24 Mei 2022 :
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Majelis Ta’lim 
Kaum Ibu

Pengajian 
Remaja Istiqlal 
(ARMI) 

Marching 
Band Istiqlal

Seni Budaya 
Remaja

Pagar Nusa 
Istiqlal

Tapak Suci 
Istiqlal

Konsultasi 
Agama

Hari

Rabu & 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin 
s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

11.00 - 
12.00

09.00 - 
15.00

09.00 - 
11.00

07.00 - 
11.30

15.30 - 
20.00

10.30 - 
15.00

Materi

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

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

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadrah, Marawis dan 
Band

Seni Beladiri

Seni Beladiri

Pelayanan 
Permasalahan Agama

Kegiatan

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

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

28 Mei

29 Mei

30 Mei

31 Mei

01 Juni

02 Juni

Narasumber

Drs. H. Sholahuddin 
Hamid, MA

Drs. K.H. Amin 
Zaini 

Dr. KH. Abdul Halim 
Sholeh, MM 

Dr. H. Sholeh Asri, 
MA 

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

Moch. Taufiqur-
rahman, MA 
 
 
 
 

Bahasan/ Materi

Mukasyafatul Qulub

Tematik Tafsir  

 
Fathul Bari - Syarhu 
Shahihil Bukhari

Tafsir Jalalain

Al Bayan Lima 
Yusyghilul Adzhan

Tijan Ad-Daruri 
 
  
 

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)

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 20 Mei 2022, adalah untuk :
1.  Almarhum Kyai Parmin Pardi Wiyono bin Pairo Kromo, 

usia, 82 tahun. Wafat, 13 Mei 2022 di Klaten Jateng
2.  Almarhum Endang Rahmat bin Muhammad Nur Slamet, 

usia 44 tahun. Wafat, 16 Mei 2022 di Jakarta 
3.  Almarhum Abdul Halim bin Ishaq Hazali, usia : 53 tahun.  

Wafat, 9 Mei 2022 di Cililitan
4.  Almarhum Rusmaldi, SH, MH bin Dawanie, usia 78 tahun.  

Wafat, di Jakarta
5.  Almarhum H. Abdul Maulana Kusmadi bin Muhammad Ali, 

usia 77 tahun. Wafat, 15 Mei 2022 di Muntok Bangka Barat 
6.  Almarhum Apip Afandi bin H.I. Afandi, usia 74 tahun. 

Wafat, 18 Mei 2022 di Pakenjeng, Pamulihan Garut
7.  Almarhum H. Emir Ediza bin Rifai, usia 65 tahun. Wafat, 03 

April 2022 di Sumatera Barat
8.  Almarhumah Mariyah binti Ilyas, usia 74 tahun. Wafat, 14 

Mei 2022 di Pemalang, Jateng
9.  Almarhumah Rohmah binti Toha, usia 62 tahun. Wafat, 16 

Mei 2022 di Garumukti Pamulihan, Garut
10. Almarhumah Ipih binti Subiadinata, usia 52 tahun. Wafat, 21 

Mei 2022 di Cisolok, Pel. Ratu 
11. Almarhumah Ibu Eni Hardiastuti binti Hardjo Sumarto, usia 

67 tahun.  Wafat, 16 Mei 2022 di Jakarta
12. Almarhumah Gita Adeonalia binti Sigit Riyanto, usia 43 

tahun. Wafat, 09 Mei 2022 di Semarang Jawa Tengah.

َ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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Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal

20  04 : 35 11 : 53 15 : 14 17 : 47 18 : 59

21  04 : 35 11 : 53 15 : 14 17 : 47 19 : 00

22  04 : 36 11 : 53 15 : 14 17 : 47 19 : 00

23  04 : 36 11 : 53 15 : 14 17 : 47 19 : 00

24  04 : 36 11 : 53 15 : 14 17 : 47 19 : 00

25  04 : 36 11 : 53 15 : 14 17 : 47 19 : 00

26  04 : 36 11 : 53 15 : 14 17 : 47 19 : 00

20  04:35 05:51 06:20 11:53 15:14 17:47 18:59
21  04:35 05:52 06:20 11:53 15:14 17:47 19:00
22  04:36 05:52 06:20 11:53 15:14 17:47 19:00
23  04:36 05:52 06:21 11:53 15:14 17:47 19:00
24  04:36 05:52 06:21 11:53 15:14 17:47 19:00
25  04:36 05:52 06:21 11:53 15:14 17:47 19:00
26  04:36 05:52 06:21 11:53 15:14 17:47 19:00
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Asosiasi Remaja Masjid Istiqlal selenggarakan rangkaian kegiatan 
Kajian Islam Seputar Muslimah ke-3 dengan mengangkat tema 
"Mindfulness Journey to be a Better Muslimah", di Lantai Utama 

Masjid Istiqlal, Sabtu dan Ahad, 21 dan 22 Mei 2022.



SULUK SOSIAL DAN 
FIKIH ANTI-KORUPSI

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


