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PENGANTAR REDAKSI

Pembaca Mimbar Juma’at yang budiman. Satu-satunya 
jejak arkeologi bahasa yang logis tentang muhasabah tahun 
baru Hijriyyah dengan pembahasan peristiwa hijrah adalah 
kata hijriyyah itu sendiri, momen ini dimanfaatkan untuk 
merenung ke dalam dan merefleksi diri, kontemplasi atas 
pencapaian perjalanan hidup, agar yang sudah berjalan membuat 
evaluasi dan yang "nyasar" tersadar dan menemukan titik balik. 
Sebagaimana khutbah kali ini disampaikan oleh KH. Ahmad 
Husni Ismail, M.Ag, mengangkat tema : “Haq Kemerdekaan 
Setiap Bangsa dalam Islam”, semoga menjadi perenungan 
bagi bangsa ini ihwal arti penjajahan dan kemerdekaan 
yang sesungguhnya dan bagaimana menyikapinya.  
Edisi ini, juga dua terbitan edisi mendatang, kami akan 
mempersembahkan Intisari Khutbah Jumat  yang belum termuat, kami 
berkomitmen untuk tetap mempublikasikannya kepada pembaca setia 
Mimbar Jumat, dimana pada edisi kali ini, kami menyertakan Intisari 
Khutbah dengan Tema : Protocol Lockdown Pada Masa Khalifah 
Umar Bin Khattab RA oleh KH Bukhari Sail Attahiri, Lc, MA. 
Goresan Imam Besar masih membahas mengenai Al-Rahim 
sebagai Induk Al-Asma’ Al-Husna Tuhan (Allah subhanahu 
wata'ala) dalam kapasitasnya sebagai “Puncak Rahasia” (Sirr 
al-Asrar/the Secred of the Secred) yang dalam bahasa tasawuf 
biasa disebut Ahadiyyah (The One and Only), adalah betul-betul 
Maha Pengasih dan Maha Penyayang (al-Rahman al-Rahim) 
Dialog Zhuhur Pilihan kajian Kitab Bulughul Maram pada 
Bab Menghilangkan Najis dan Bagaimana Hukum Mengubah 
Khamr Menjadi Cuka oleh H. Ahmad Mulyadi, SE.I semoga 
dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan kita semua.  
Sebagai bangsa kita diminta untuk tetap optimis dan selalu memuji 
Allah karena itu lebih tinggi dari bersyukur atas nikmat, semoga 
pandemi berlalu dan Indonesia semakin baik dan selalu dalam 
keberkahan, hijrah menjadi bangsa yang lebih baik, tangguh dan 
dewasa diumurnya ke-76.  Selamat menikmati edisi perdana Mimbar 
Jum’at tahun baru hijriyah 1443 H. (BUT) r
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KHUTBAH JUM’AT

Hak Kemerdekaan 
Setiap Bangsa dalam Islam

Oleh : KH. A. Husni Ismail, M.Ag

(Intisari Khutbah Jum’at, 4 Muharam 1443 H / 13 Agustus 2021 M)

Khutbah Pertama 

َبةُ  لل ّٰه  الَْحْمُد  يَْن َو الَْعاق  َلَّ عَلَى  ل لُْمتَّق يَْن َوََل عُْدَوانَ  َرب   الَْعالَم 
ِ
ا

ََل 
ِ
لََه ا
ِ
يَْن َو َأْشهَُد َأْن ََل ا ال م  َوْحَدُه ََل َشر يَْك لَُه َو  الل ّٰهُ الظَّ

ًدا ْيبَنَا ُمَحمَّ َدََن َوَحب  ي   َّهُمَّ صل    َأْشهَُد َأنَّ س َ َعْبُدُه َوَرُسْولُُه. الل
ه  َوْارُزْقنَا  ٍد َوعَلَى أ ل ه  َوَصْحب  ََن ُمَحمَّ ي  د  َوَسل  ْم َوََبر ْك عَلَى س َ

ْْلَْقَوال  َو اْْلأفَْعاَ  ْيعًا ُمتَابََعَتُه َب  ل  َو ْاَْلْحَوال  َو َأْذَكَرُكْم ب َقْول  َجم 
لالل ّٰه   ي الُْقْرأ ن  اْلَكر يْم  بَْعَد َأُعْوُذ َب  َن   ل ّٰه   تََباَرَك َو تََعالَى ف  م 

ْيم  ) ج  ْيَطان  الرَّ يَْل الش َّ ْسَرۤاء  ل َك ۛ َكَتبْنَا عَلّٰى بَن ي ْ ا  ْن َاْجل  ذّٰ م 
َغيْ  َّٗه َمْن قَتََل نَْفًسۢا ب  ََّما قَتََل َان ى اَْلَْرض  فََكَان ر  نَْفٍس َاْو فََساٍد ف 

ْيًعا َۗولََقْد  ََّما  َاْحيَا النَّاَس َجم  ۗ َوَمْن َاْحيَاَها فََكَان ْيًعا النَّاَس َجم 
ى اَْلَْرض   ل َك ف  نْهُْم بَْعَد ذّٰ نّٰت  ثُمَّ ا نَّ َكث يًْرا م   لَْبي   َجۤاَءتْهُْم ُرُسلُنَا َب 

 أأيها اْلأخوة الكرام حديثنا اليوم عن, نَ لَُمْسر فُوْ 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka artinya 
bebas dari penghambaan, penjajahan, dan lain-lain; berdiri 

sendiri; tidak terkena atau lepas dari tuntutan; tidak terikat, 
tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; atau leluasa. 
Merdeka berarti bebas dari penjajahan, bebas dari tahanan, bebas 
dari kekuasaan, bebas intimidasi, bebas tekanan, dari nilai dan 
budaya yang mengungkung diri kita. Kemerdekaan keadaan (hal) 
berdiri sendiri (bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dan sebagainya); 
kebebasan: adalah hak segala bangsa.

Kemerdekaan berbangsa dalam bahasa Arab disebut al-
Istiqlal, ditafsirkan sebagai “al-Taharrur wa al-Khalash min ayy 
Qaydin wa Saytharah Ajnabiyyah”

(bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak 
lain), atau kemerdekaan individu “al-Qudrah ‘ala al-Tanfidz ma’a 
In‘idam Kulli Qasr wa ‘Unf min al-Kharij” 

(kemampuan mengaktualisasikan diri tanpa adanya segala 
bentuk pemaksaan dan kekerasan dari luar dirinya). 

Jadi kemerdekaan bebas dari segala bentuk penindasan 
bangsa lain, kata lain untuk makna ini adalah al-hurriyyah, kata 
ini diterjemahkan dengan kebebasan. Dari kata ini terbentuk 
kata al-tahrir yang berarti pembebasan, orang yang bebas atau 
merdeka disebut al-hurr lawan dari al-‘abd (budak). 

Kemerdekaan adalah (kata benda) di saat suatu negara meraih 
hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya, atau 
kemerdekaan individu (kata benda) di saat seseorang mendapatkan 
hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan 
orang lain dan atau tidak bergantung pada orang lain lagi.

Pada awal didakwahkannya Islam diterima oleh mayoritas 
budak. Islam memandang derajat manusia sama. Sebaliknya  Islam 
mendapat penolakan para bangsawan yang merasa dirugikan 

   ة  ي  ب  ن  ج  ا   ة  ر  ط  ي  س   و   ض  ي  ق   ي  ا   ن  م   ص  ل  خ  ال  و   ر  ر  ح  الت  

 ج  ار  خ   ن  م   ف  ن  ا  و   ر  س  ق   ل   ك   ام  د  ع  ن  ا   ع  م   يذ  ف  ن  ى الت  ل  ع   ة  ر  د  لق  ا  
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dari ajaran kesetaraan sekaligus  memorakporandakan sendi 
tiranik sekelompok bangsawan yang semena-semena terhadap 
kelompok lemah di antara mereka. Tradisi nenek moyang sekian 
lamanya membuat sekte dalam kemanusiaan. Orang yang kaya dan 
bangsawan lebih kuat melakukan penindasan terhadap yang lemah. 

Islam sangat anti penjajahan dan perbudakan. Hal ini sangat 
jelas terbukti dengan perintah membebaskan budak jika terjadi 
pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Islam sangat realistis tidak 
frontal melawan tradisi perbudakan yang sudah amat melembaga 
pada masyarakat Arab ketika itu. Dan perintah membebaskan 
perbudakan adalah bukti outentik terhadap ajaran Islam yang 
menolak adanya penindasan manusia pada manusia lain yang 
lebih lemah. Pada dasarnya manusia terlahir merdeka. Derajat 
manusia di hadapan Tuhan sama. Manusia seluruhnya adalah 
anak Adam dan sama derajatnya serta sama mulianya. 

Bentuk penindasan adalah sikap saling merendahkan dan 
menghinakan karena itu merendahkan makhluk yang telah 
dimuliakan oleh Allah.

Artinya : “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam 
dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan 
pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan 
mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan 
kelebihan yang sempurna” (QS. Al-Isra : 70).
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Maksudnya, membunuh seorang manusia sama dengan 
menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. 
Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan 
menjaga kehormatan seluruh manusia. Penjajahan di atas 
permukaan bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan 
perikemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan di era informasi 
tidak boleh ada lagi karena bertentangan dengan kesadaran 
kecerdasan dan ilmu pengetahuan manusia dewasa ini.

Perbedaan serta kemerdekaan bersuku berbangsa adalah 
sunnatullah. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk saling 
mengenal satu dengan yang lain, saling memuliakan dan saling 
cinta mencinta antara sesama umat manusia. Satu bangsa merasa 
superioritas menjajah atau menindas bangsa lain yang lebih lemah. 

Artinya : “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi 
Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena 
(orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah 
berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh 
semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan 
seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan 
semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang 
kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu 
melampaui batas di bumi” (QS. Al-Maidah : 32).

                     

                         
 
 

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 
saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di 
sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Mahateliti” (QS. Al-Hujurat : 13).
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Penjajahan adalah kezhaliman. Islam datang dengan misi 
pembebasan manusia dari kezhaliman. Penjajahan Fir’aun 
terhadap Bani Israil melegalkan perbuatan pembunuhan terhadap 
anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup wanitanya. 

Permusuhan bersama dalam kehidupan adalah karena 
kelompok yang berlaku zhalim kepada yang lainnya.

نَّ ِمن   ِ
ِي َعةِ  إ ََلُم ِِبَا ِحف ظُ  َمَقاِصِد إلَّشَّ َِِّت َجاَء إِلإس  إل

ِرََيِت  و  ُ ي ِن، َوِحف ظُ إلنَّف ِس، َو ِحف ظُ  إلَّضَّ ِ ِس، َوِِهَ ِحف ظُ إّلد إخلَم 
ِض، َو ِحف ظُ إل َماِل،إل َعق ِل، َو ِحف ظُ إلعِ  ََلِ  ر  فَِحف ظُ إلنَّف ِس ِمن  ُُج 

رِِضهَا  ِظهَا َوعََدُم تَع  ف  ارُِع َجلَّ َوعَََل ِِبِ َِِّت َأَمَر إلشَّ ِرََيِت إل و  ُ إلَّضر
ُ ِلل هََِلِك، قَاَل  نَّ إّللده ِ

ُتلُوإ َأن ُفَسُُك  إ َ تََعاىَل: )َوَل تَق   ََكَن ِبُُك  َرِحميًا(، إّللده

 Artinya : “Sesungguhnya Islam datang dengan lima tujuan 
(Maqasidus Syariah): Syariah Islam untuk memelihara agama, 
memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, 
memelihara harta. Memelihara jiwa adalah salah satu yang 
diperintahkan oleh Allah Yang Maha Agung dan Maha Tinggi untuk 
dipelihara dan tidak boleh dirusak. Dan janganlah membunuh 
jiwamu/dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” 

                   

                      

 
 

Artinya : “(Ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari (Fir‘aun 
dan) pengikut-pengikut Fir‘aun. Mereka menimpakan siksaan yang 
sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-
lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang 
demikian terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu” 
(QS. Al-Baqarah : 49).
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 Penindasan dan kezhaliman adalah pangkal terjadinya 
penjajahan dan pemerkosaan hak seseorang untuk merdeka. 
Maka kezhaliman adalah musuh kemerdekaan dan memusuhi 
kezhaliman adalah tugas agama. Dengan tegas Al-Quran 
memberi penjelasan bahwa permusushan itu hanya untuk 
perilaku kezhaliman. r

                  

             
 

Artinya : “Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan 
agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti 
(melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap 
orang-orang zalim” (QS. Al-Baqarah : 193).

كا  را ا ِفْيِه ِمنا الل ُّٰه َبا ُكْم ِبما َّيا
ِ
ا نِي وا افاعا ن ِظْيِم، وا لاُكْم فِي الُقْرآ ِن العا ِلي وا

ِمْيُع  اُه ُهوا السا ن ِ
تاُه اا ِمنُْكْم ِتالاوا تاقاباْل ِمنِي  وا ِكْيِم وا ْكِر الحا الِذ  ْال َّياِت وا

ِلْيمُ  تاْغِفُر  .العا ا َآس ْ ائِِر الُْمْسِلِميْنا الل ّٰها َآقُْوُل قاْولِي هذا ِلسا لاُكْم وا لِي وا
الُمْؤِمنااِت  الُمْؤِمِنيْنا وا اِت وا الُمْسِلما اُه ُهوا الغاُفْوُر  وا ن ِ

تاْغِفُرْوُه ا فااس ْ
ِحْيمُ   .الرا

 
ْقَدإِمهَا َحيَاتَهَا 

ِ
ِة َوِفْي إ بَّاِن َأْمَر إْْلُمَّ نَّ فِي يَِد إلش ُ

ِ
 إ

 

 
 
 
 

font 28 

Sungguh di tangan para pemuda 
tergenggamlah urusan umat, dan pada kaki 

merekalah akan berdiri kehidupan umat
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Khutbah Kedua 

َتْغِفُرُه، َونَُعْوُذ ِِبللِه ِمْن  َتِعيُنُه َونَس ْ نَّ إلَْحْمَد لِل ِّٰه نَْحَمُدُه َونَس ْ ِ
إ

نَا َوِمْن َسِي ئَاِت َأْعَمالِ  ِِض ََّّ لَُه فَََل مُ  إلل ّٰهُ نَا، َمْن يَهِْد ُشُرْوِر َأنُْفس ِ
َّلَّ 
ِ
لَّٰه إ
ِ
 ََّل َوْحَدهُ  إلل ّٰهُ َوَمْن يُِْضِل َّْ فَََل َهاِدَي لَُه، َوَأْشهَُد َأْن َّلَّ إ

ًدإ َعْبُدُه َوَرُسْولُُه، ِي َدََن ُمَحمَّ  َشرِيَْك لَُه، َوَأْشهَُد َأنَّ س َ

ِي ِدََن    اِدِق إلَْوْعِد إْْلَِميِْن، َإللهم َص َِّ  َوَسِل ْم عَلّٰى س َ ِد إلصَّ ُمَحمَّ
هَاِت  ْخَوإِنِه إلنَِّبِي يَْن َوإلُْمْرَسِليَْن، َوإْرَض إللهم َعْن ُأمَّ

ِ
َوعَلّٰى إ

إِشِدْيَن، َأِبي ْ  اِهرِْيَن، َوَعِن إلُْخلََفاِء إلرَّ إلُْمْؤِمِنيَْن، َوأ ِل إلَْبيِْت إلطَّ
ِة إلُْمهَْتِدْيَن، َأِبي ْ َحِنْيَفَة بَْكٍر َوُعَمَر َوُعثَْماَن َوعَِلٍ    ، َوَعِن إْْلَئِمَّ

ا بَْعُد، اِلِحيَْن. َأمَّ اِفِعِ   َوَأْحَمَد َوَعِن إْْلَْوِلَياِء َوإلصَّ   َوَماِلٍك َوإلشَّ
ُّهَا إلُْمْسِلُمْوَن، ُأْوِصْيُكْم َونَْفِسْ  ِبَتْقَوى  لَْعِلِ   إلَْعِظْيِم إإلل ِّٰه فَيَا َأي

َُّقْوُه، َوإْعلَُمْوإ َأنَّ  ََلِة  إلل ّٰهَ فَات َأَمَرُكْم ِبأَْمٍر َعِظْيٍم، َأَمَرُكْم ِِبلصَّ

نَّ  ِ
ََلِم عَلّٰى نَِبِي ِه إْلَكرِيِْم فََقاَل: إ لُّوَن عَلَى َوَمََلئَِكتَُه يَُص  إلل ّٰهَ َوإلسَّ

َِّذيَن أ َمنُوإ ُّهَا إل هُمَّ َص َِّ  َصلُّوإ عَلَْيِه َوَسل ُِموإ تَْسِليًما، َإلل ّٰ  إلنَِّبي  ِ ََي َأي
ٍد َكَما َصلَّْيَت عَلّٰى  ِي ِدََن ُمَحمَّ ٍد َوعَلّٰى أ ِل س َ ِي ِدََن ُمَحمَّ عَلّٰى س َ
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ِي ِدََن  ْبَرإِهْيَم َوَِبِرْك عَلّٰى س َ
ِ
ِي ِدََن إ ْبَرإِهْيَم َوعَلّٰى أ ِل س َ

ِ
ِي ِدََن إ س َ

ِي   ٍد َوعَلّٰى أ ِل س َ ْبَرإِهْيَم ُمَحمَّ
ِ
ِي ِدََن إ ٍد َكَما َِبَرْكَت عَلّٰى س َ ِدََن ُمَحمَّ
ََّك َحِمْيٌد َمِجْيدٌ  ن

ِ
ْبَرإِهْيَم، ِفْ  إلَْعالَِميَْن إ

ِ
ِي ِدََن إ  .َوعَلّٰى أ ِل س َ

َإلل ّٰهُمَّ إْغِفْر لِلُْمْسِلِميَْن َوإلُْمْسِلَماِت وإلُْمْؤِمِنيَْن َوإلُْمْؤِمنَاِت 

ْم َوإْْلَْمَوإِت، َإلل ّٰهُمَّ إْدفَْع َعنَّا إلَْبََلَء َوإلَْغََلَء َوإلَْوَِبَء إْْلَْحيَاِء ِمنْهُ
َدإئَِد  ُيْوَف إلُْمْخَتِلَفَة َوإلشَّ َوإلَْفْحَشاَء َوإلُْمْنَكَر َوإلَْبْغَ  َوإلس ُّ
ًة َوِمْن  َوإلِْمَحَن، َما َظهََر ِمنْهَا َوَما بََطَن، ِمْن بَلَِدََن َهَذإ َخاصَّ

ََّك عَلَى ُك َِّ  َشْ ٍء قَِدْيٌر ِعَباَد إللِه، بُلْ  ن
ِ
ًة، إ َدإِن إلُْمْسِلِميَْن عَامَّ

نَّ َإلل ّٰهَ  يَْتاِء ِذي إلُْقْربَيى ويَْنهَيى َعِن  إ 
ِ
يَأُْمُر ِِبلَْعْدِل َوإَّْل ْحَساِن َوإ

وإ رُ إلَفْحَشاِء َوإلُْمْنَكِر َوإلَبْغِ ، يَِعُظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّرْوَن. فَاذكُ 
إلَْعِظْيَم يَْذُكْرُكْم َوإْشُكُرْوُه عَلَى ِنَعِمِه يَِزْدُكْم َوإْسأَلُْوُه ِمْن  َإلل ّٰهَ 

َُّقْوُه يَْجَع َّْ لَُكْم ِمْن َأْمرُِكْم َمْخَرًجا، َولَِذْكُر َإلل ّٰهِ   فَِْضِلِه يُْعِطُكْم َوإت
ََلَة... َأِقْيُمْوإ َأْكبَرُ   إلصَّ
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Ma’syaral Muslimin rahimakumullah.
Marilah tak henti-hentinya kita panjatkan Puji Sukur 

kepada Allah subhanahu wata'ala atas segala kenikmatan yang 
dikaruniakan kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa Bersama 
sama menunaikan shalat Jum’at di Masjid Istiqlal  yang InsyaAllah 
diberkahi oleh Allah subhanahu wata'ala.

Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi 
Besar Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang senantiasa kita 
nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Juga marilah kita perkuat 
taqwa kita, sesungguhnya Allah subhanahu wata'ala mencintai orang 
orang yang bertaqwa..

Jamaah Jum’ah yang dirahmati Allah subhanahu wata'ala.
Hingga saat ini kita masih mengalami musibah berupa 

pandemi Covid 19. Terhitung sejak Maret 2020, ini berarti kita telah 
melewatinya selama 1 tahun 5 bulan. Allah subhanahu wata'ala a 
menguji kita dan umat manusia di dunia diketahui manakah yang 
sabar dan manakah yang tidak sabar. Yang sabar akan diberkan 
ganjaran sesuai dengan kesabarannya; 

KHUTBAH JUM’AT

Protokol Lockdown Pada Masa 
Khalifah Umar Bin Khattab R.A.

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

(Intisari Khutbah Jum’at, 20 Dzulhijah 1442 H / 30 Juli 2021 M)
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Artinya : “Katakanlah : Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. 
bertakwalah kepada Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik 
di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah 
luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang 
dicukupkan pahala mereka tanpa batas” (QS. Az-Zumar : 10).

Maka dalam menghadapi pandemi ini tidak ada cara lain kecuali 
kita sabar dan ber ikhtiar. Ikhitar artinya kita berusaha untuk dapat 
selamat. Kita mengambil langkah langkah strategis yang secara 
logis dapat menyelamatkan kita dari pandemi ini. Dalam hal ini 
pemerintah kita telah berusaha dengan maksimal demi memperoleh 
keselamatan bersama. Mari kita patuhi, karena patuh kepada Ulil 
Amri adalah termasuk yang diperintahkan sebagaimana difirmankan 
dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 59 :

Jamaah jum’ah yang berbahagia.
Pandemi atau wabah seperti yang sedang kita alami ini bukanlah 

yang pertama kali terjadi. Tercatat dalam sejarah Islam, Wabah 
(Tha’un) penyakit  menular pernah terjadi pada Masa pemerintahan 
Khalifah Umar bin Khattab, sekitar tahun 18 H / 640 M. Saat itu 
Jumlah korbannya sangat fantastis, mencapai 25 000 orang, bahkan 

               

                    

       
 Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) 
di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” 
(QS. An-Nisa : 59).
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ada yang meriwayatkan jumlah korbannya mencapai 30 000 orang, 
termasuk diantaranya adalah para Sahabat terkenal seperti Abu 
Ubaidah bin Jarrah, Muadz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Suhail 
bin Amru dan lain-lain. 

Wabah  ini   dikenal   dengan   nama  Tha’un  Amwas    (            
     ), yang dinisbahkan kepada nama sebuah wilayah dimana 

wabah tersebut mulai muncul dan menyebar yaitu daerah Amwas 
yang terletak di antara Ramallah dan Baitul Maqdis, wilayah ini 
dahulu termasuk wilayah Syam. Kota Amwas sejak tahun 1967 
dikuasai oleh Israel dan dibangun menjadi kota baru yang didanai 
dari para dermawan dari Kanada, maka namanya pun berubah 
menjadi Distrik Kanada.

Para sahabatpun berbeda beda menyikapinya. Para sahabat yang 
termasuk dalam daftar meninggal syahid karena wabah tersebut 
diatas, merasa bangga menjadi bagian dari korban mati syahid, 
karena mereka berpegang pada hadits Nabi shallallahu ‘alaihi 
wasallam yang berbunyi :

Berdasarkan hadits ini, para Sahabat yang termasuk korban, 
sebelum meninggal sudah mendeklarasikan bahwa dirinya berharap 
mejadi bagian dari yang mati syahid karena Tha’un Amwas tersebut, 
sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Ubaidah :

Artinya : “Dan datang Jibril kepada Rasulullah mengabarkan  bahwa 
musnahnya umatmu akan terjadi karena Tha’un (perang) atau 
karena wabah penyakit menular. Lalu Rasulullah bersabda: Ya Allah 
mudah mudahan musnahnya umatku karena Tha’un.” 

نُ  ِتَك يَُكور نَّ فَنَاَء ُأمَّ ِ
ِيرُل فََقاَل: إ ِن؛ فََجَعَل  َوَجاَءُه ِجْبر اُعور ِن َأور إلطَّ عر ِِبلطَّ

نِ  اُعور َّهُمَّ فَنَاَء إلطَّ ُل: َإلل ُل هللِا يَُقور  !َرُسور

 طاعون عمواس
 طاعون عمواس

نه هذا الوجع   ا الناس، ا  ه  ر   رمحة   أ ّيه م ب م يه  ب  ن   ة  و  عم د  و   ك   ت  وم م  ، و  د  م  ح  م   ك 
م ل  بم ق   يم  ح  ال  الص    ، و  ك 

 
ه ح   نم م   ل    م  سه  ق  ي   نم أ   للا   ل  أ  سم ي   ة  د  يم ب   ع  ب  أ   ن  ا  ه  ظ 

Artinya : “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya penyakit ini adalah 
rahmat Tuhanmu dan doa Nabi mu Muhammad  shallallahu ...
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Begitu pula sahabat lain, Muadz bin Jabal berpidato setelah Abu 
Ubaidah bin Jarrah dengan kalimat yang sama. Itu semua karena para 
sahabat tersebut memang sudah berada di daerah wabah. Dengan 
demikian mereka juga sekaligus mengamalkan hadits Nabi shallal-
lahu ‘alaihi wasallam : Jika kamu mendengar berita adanya wabah di 
suatu tempat, maka janganlah kamu masuk kesana. Dan jika kamu 
sudah berada di daerah wabah, maka jangan keluar.

Lain lagi dengan sikap yang di ambil oleh Khalifah Umar bin 
Khattab radhiallahu anhu. Sebagai pemimpin, beliau ingin sekali 
melihat langsung ke wilayah wabah. Namun pada akhirnya beliau 
memutuskan untuk tidak masuk ke Syam. Keputusan ini memicu 
dialog di antara para Sahabat yang menganggap Khalifah Umar 
menghindar dari taqdir. Namun dengan kecerdasan beliau, beliau 
menjawab bahwa beliau tidak menghindari takdir tetapi ikhtiar dari 
satu taqdir ke taqdir yang lain.

Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar radhiallahu anhu, 
menunjukkan perlunya kita ikhtiar untuk selamat, sebagaimana 
yang diperintahkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam agar jika 
kita tidak masuk ke wilayah wabah dan jika sudah berada di wilayah 
wabah, jangan keluar karena berpotensi menularkan penyakit kepada 
yang lain.

Situasi saat itu sedemikian buruk dengan banyak orang Islam yang 
mati syahid karena wabah. Khalifah Umar pun lalu memerintahkan agar 
mencari jalan keluar supaya rakyat terbebas dari wabah Amwas ini.

Maka muncullah ide dari Amru bin Ash Gubernur Mesir, agar 
penduduk Syam meninggalkan rumah masing-masing dan pindah 
ke gunung-gunung untuk menghambat penularan penyakit. Dan 
benar, setelah penduduk Syam pindah ke gunung-gunung, penularan 
penyakit yang mendera masyarakat dapat dicegah. Situasi kembali 
aman. r

... ‘alaihi wasallam dan cara meninnggalnya orang-orang shalih sebelum 
kamu sekalian. Sesungguhnya Abu Ubaidah berdoa agar mendapat 
keberuntungan  menjadi bagian dari yang -terkena- wabah ini”.
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Dipilihnya nama al-Rahman al-Rahim sebagai nama 
permanen di dalam Basmalah menjadi isyarat kepada kita 

bahwa Allah subhanahu wata'ala dengan berbagai kapasitas-
Nya lebih menonjolkan diri dengan sifat-sifat kelembutan dan 
kepenyayangan (jamaliyyah, feminine, nurturing) daripada 
sifat-sifat kejantanan dan kekerasan (jalaliyyah, masculine, 
struggeling).

Dengan kata lain, Allah subhanahu wata'ala lebih menonjol 
sebagai “Tuhan Keibuan” (The Mother God) ketimbang “Tuhan 
Kebapakan” (The Father God). Contohnya nama al-Rahman 
terulang 57 kali dan al-Rahim terulang 114 kali. Bandingkan 
degan nama-Nya yang lain, seperti al-Muntaqim (Yang Maha 
Pendendam) dan al-Mutakabbir (Yang Maha Angkuh) masing-
masing hanya terulang satu kali di dalam Al-Qur’an. Hal ini 
mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wata'ala 
lebih menonjol untuk dicintai ketimbang untuk ditakuti. Dia 
bukan sosok Maha Mengerikan untuk ditakuti dan dipuja, 
melainkan sebagai sosok Maha Penyayang untuk dicintai.

Nama al-Rahman al-Rahim di dalam ayat pertama surah al-
Fatihah menegaskan bahwa Tuhan (Allah subhanahu wata'ala) 
dalam kapasitasnya sebagai “Puncak Rahasia” (Sirr al-Asrar/the 
Secred of the Secred) yang dalam bahasa tasawuf biasa disebut 

GORESAN IMAM BESAR

Al-Rahim sebagai Induk 
Al-Asma’ Al-Husna (2)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Ahadiyyah (The One and Only), adalah betul-betul Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang (al-Rahman al-Rahim). Pada 
ayat ketiga surah al-Fatihah muncul lagi sebuah penegasan 
bahwa Dia betul-betul al-Rahman al-Rahim. Kalimat ini untuk 
memberikan tekanan bahwa Allah subhanahu wata'ala sebagai 
Rabb, yakni diri-Nya sebagai (The Oneness), yang dalam bahasa 
tasawuf sering disebut pemilik entitas-entitas permanen (al-
A’yan al-Tsabitah), yang di dalamnya tergambar nama-nama dan 
sifat-sifat-Nya. Jadi, Allah subhanahu wata'ala, baik sebagai Ilah 
maupun sebagai Rabb tetap al-Rahman al-Rahim.

Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang memiliki 
kapasitas ganda, sebagai pribadi maupun sebagai pejabat. Orang 
itu baik sebagai pribadi maupun dalam kapasitasnya yang lain 
tetap karakter dan sifatnya sama. Ada juga sebaliknya, sebagai 
pribadi ia lembut, tetapi sebagai pejabat ia sangat tegas. Allah 
subhanahu wata'ala memperkenalkan diri sebagai multikapasitas, 
tetapi tetap mencirikan karakter dan sifat dasarnya sebagai al-
Rahman al-Rahim.

Dengan demikian, tidak ada pengulangan yang bersifat 
pemborosan kata (redundant). Sama juga nanti dengan 
pengulangan kalimat: Fabiayyi alai Rabbi kuma tukadziban 
(Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 
QS. al-Rahman/55 : 13). Kalimat ini terulang sebanyak 30 kali 
dalam satu surat. Meskipun berulang-ulang, kalimat memiliki 
tekanan (stressing point) berbeda-beda sesuai ayat yang ada 
sebelumnya. Sama juga dengan lafadz basmalah yang terulang 
114 kali, tetapi memiliki fungsi yang berbeda, sesuai dengan 
kelompok ayat atau surah yang diantarnya. (Bersambung) 
(Harian Republika, 9 Juli 2021 M/28 Dzulqa’dah 1442 H).  r
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Hadis ke-22 dari Bulughul Maram :

Pembahasan
Pembahasan pada hadis ini membahas tentang hukum 

mengubah khamr menjadi cuka.  Dalam tehnik pemeliharaan 
makan ada ada proses mengubah beberapa sari buah dengan 
cara fermentasi. Fermentasi dan penambahan enzim pada 
bahan makanan adalah salah satu cara pengawetan secara 
biologis. Maksud dari biologis disini adalah kita menggunakan 
bantuan ragi dan zat enzim lainnya agar makanan kita lebih 
tahan lama dan tidak mudah busuk.

Periwayat utama hadis ini adalah Anas bin Malik radhial-
lahu anhu. Beliau adalah shahabat Anshar yang sangat dekat 
dengan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lahir 10 tahun 

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Kitab Bersuci,  Bab Menghilangkan Najis dan 
Hukum Mengubah Khamr menjadi Cuka

(Kajian Kitab Bulughul Maram)

Oleh : H. Ahmad Mulyadi, SE.I 

Artinya : “Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu, ia berkata: 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya tentang khamr yang 
dijadikan cuka? Beliau menjawab: tidak boleh.” [HR. Muslim]

ك  ب ن   َأنَس   َعن   ئ لَ  - قَاَل: - عنه هللا ريض - َمال   َاّلَل   َرُسولُ  س ُ
ر   َعن   - وسمل عليه هللا صىل - ؟ تُتََخذُ  َال َخم   - "ََل". قَاَل: َخًّلا

َرَجهُ  م  َأخ  مل   ُمس 
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sebelum Hijrah dan diserahkan ibunya untuk berkhidmat 
kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.  Nabi shallalla-
hu ‘alaihi wasallam banyak  memberi petunjuk  dan pengajaran 
kepada Anas ibn Malik karena selalau mendampingi beliau 
shallallahu ‘alaihi wasallam.

Khamr adalah (seluruh) yang memabukkan. Karena itu 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Dalam pendekatan bahasa  dinamakan khamr karena 
menutupi akal. Khamr dari kata                   maknanya               
menutup. Orang yang mengkonsumsinya akan kacau cara 
berpikirnya dan banyak lalai.

 Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya tentang khamr 
setelah diharamkannya khamr tentang boleh kebolehan 
merubahnya menjadi cuka. Cuka adalah perasan anggur atau 
selainnya yang terasa asam. Jika perasannya sudah berbuih 
maka ia memabukkan dan menjadi khamr, adapun jika tidak 
berbuih maka boleh untuk diminum karena itu merupakan 
perasan buah (semacam jus). Disyaratkan pada perasaan 
buah tidak boleh lebih dari tiga hari karena akan menjadi 
khamr. Oleh karena itu perasan anggur jika lebih dari tiga hari 
diperintahkan untuk dibuang karena berubah menjadi khamr.

Tatkala diharamkannya khamr Nabi shallallahu ‘alaihi 
wasallam ditanya tentang kemungkinan/kebolehan untuk 
menjadikannya cuka. Hal ini  lalu beliau jawab dengan  tidak 
boleh. Yaitu tidak boleh menahannya dengan tujuan untuk 
merubahnya menjadi cuka, bahkan harus dibuang. Yang 
bertanya adalah Abu Thalhah setelah adanya pelarangan 
khamr. Riwayat ini menurut Imam Tirmidzi adalah hasan-

ر   ُمْسِكر   ُكل  ْ ُكل  َخم ر   وم ْ ام   َخم رم  حم
 Artinya : “Seluruh yang memabukkan adalah khamr. 

Dan seluruh khamr adalah haram.” [HR. Muslim]

 َالتغطية َالتخمري
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shahih. Tirmidzi memiliki beberapa peristilahan semacam, 
hasan shahih, hasan gharib dan hasan gharib shahih.

Rasululullah ditanya tentang khamr untuk dijadikan cuka, 
Rasulullah mengatakannya tidak boleh. Yang dimaksud adalah 
dengan melakukan serangkaian proses pemeliharaan yang 
menjadikan  khamr berubah menjadi cuka. Ada hadis dari 
Abi Thalhah yang menyebutkan bahwa Abu Thalhah pernah 
bertanya tentang kebolehan mengubah khamr yang dimiliki 
yatim yang ada pada pengawasan Abu Thalhah, namun 
dilarang Rasulullah dan diperintahkan untuk membuangnya. 
Ada beberapa matan dari Abu Thalhah yang meriwayatkan 
tentang hal ini. Khamr kalaupun diproses menjadi cuka tetap 
haram dan tidak bisa menjadi suci. Dengan proses apapun 
tidak akan mengubah hukum asalnya. 

Dalam pendekatan fiqh : ‘ain najis yang secara zat adalah 
najis tidak bisa menjadi suci. Secara zat najis semacam ini bisa 
dideteksi dari rasa warna dan aromanya. Namun beberapa 
najis yang bisa berubah menjadi suci ada tiga, yaitu: 
1. Khamr yang berubah dengan sendirinya tanpa proses.
2. Kulit bangkai jika disamak.
3. Najis yang berubah jadi hewan. Misalnya adalah binatang 

yang yang keluar dari kotoran hewan.

Hikmah Hadis
Segala zat yang memabukkan adalah haram. Hal ini 

sebagaiamana keterangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam:

ر   ُمْسِكر   ُكل  ْ ُكل  َخم ر   وم ْ ام   َخم رم  حم
 Artinya : “Seluruh yang memabukkan adalah khamr. 

Dan seluruh khamr adalah haram.” [HR. Muslim]
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Dalam surah al-Ma’idah/5 ayat 90 juga disebutkan:

Hendaklah setiap hamba menghindarkan diri dari 
mengkonsumsi khamr. Orang yang terbiasa minum khamr 
dan mabuk akan lalai dikehidupan dunia sehingga dibalas 
oleh Allah. Sebauah riwayat hadis menyebutkan bahwa orang 
yang mati sebagai peminum khamr kelak  di akhirat akan 
diharamkan baginya khamr di surga.

Faedah Hadis
Beberapa faedah yang dapat diambil dari pembahasan 

hadis ini :
1. Larangan memfermentasi khamr menjadi cuka.
2. Kalaupun khamr itu adalah warisan yatim dia tetap haram, 

dan tidak bisa dimiliki, karenanya Rasulullah untuk 
membuangnya. 

3. Haramnya mengambil cuka dari khamr.
4. Khamr yang dengan sendirinya menjadi cuka tanpa diproses 

menjadi halal.
5. Peminum khamr di dunia akan diharamkan baginya khamr 

surga. r

                 

                  

 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 
(meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan 
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan”
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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 olehpara 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

14 Ags

15 Ags

16 Ags

17 Ags

18 Ags

19 Ags

Narasumber

Moch. Taufiqur-
rahman, MA

Dr. H. M. Yusuf 
Sidiq, MA

H. Abu Hurairah 
Abd. Salam, Lc, MA  

H. A. Husni Ismail, 
M.Ag

Dr. H. Syamsul 
Ma'arif, MA    

KH. M. Nur Hayyid, 
MA

Bahasan/ Materi

Tijan Ad-Daruri

Al-Fiqh Madzahibul 
Arba'ah/ Bidayatul 
Mujtahid

Riyadus Shalihin

Mafahim Yajibu an-
Tushahah

Tafsir Ahkam 
Al-Qur'an

Kitab Tarbiyatul 
Aulad

Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal
 
     13 04 : 44 12 : 01 15 : 22 17 : 58 19 : 08

14 - 15 04 : 43 12 : 01 15 : 21 17 : 58 19 : 08

    16 04 : 43 12 : 00 15 : 21 17 : 58 19 : 08

    17 04 : 43 12 : 00 15 : 20 17 : 58 19 : 08

    18 04 : 43 12 : 00 15 : 20 17 : 57 19 : 07

    19 04 : 42 12 : 00 15 : 20 17 : 57 19 : 07

  

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

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

1                      Null        Null 

  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)

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 :

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 6 - 13 Agustus  2021 :
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 6 Agustus 2021, adalah untuk :
1. Almarhum KH. Daris Yamin, usia 76 tahun. Wafat, 2 Agustus 

2021 di Magelang
2. Almarhum Muhammad Faturahman bin Lestyarko Wijito, 

usia 21 tahun. Wafat, 30 Juli 2021
3. Almarhum KH. Tengku Zulfikar bin Raja Hamdan, usia 59 

tahun. Wafat, 2 Agustus 2021 di Jakarta
4. Almarhum H. Nunu Illli bin Ili. Wafat, 5 Agustus 2021 di 

Jakarta
5. Almarhum Nuzirwan bin Munap Nakik, usia 60 tahun. Wafat, 

1 Agustus 2021 di Jakarta
6. Almarhum Karyono bin Wignyo Wagiyo, usia 56 tahun. Wafat, 

30 Juli 2021 di Depok
7. Almarhum H. Farouq Tjahyono bin H. Thohit Usman, usia 62 

tahun. Wafat, 20 Juli 2021 di Jawa Timur
8. Almarhumah Dra. Julfida Tedjasari binti Mansur 

Mulyakusumah, usia 53 tahun. Wafat, 31 Juli 2021 di Makassar 
9. Almarhumah Ayu Kartinah binti Entol Kartana Wirapraja, 

usia 76 tahun. Wafat, 30 Juli 2021 di Cilangkap Jak-Tim
10. Almarhumah Ibu Ameh binti Amin, usia 81 tahun. Wafat, 5 

Agustus 2021 di Depok
11. Almarhumah Emy Uhaimi binti Ali, usia 77 tahun. Wafat, 4 

Agustus 2021 di Depok
12. Almarhumah Hj. Siti Saudah binti H. Pa’i, usia 93 tahun. 

Wafat, 21 Juli 2021 di Jawa Barat
13. Almarhumah H. Hasanah binti H. Hasan, usia 58 tahun. 

Wafat, 24 Juli 2021 di Jakarta

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

SHALAT GHAIB
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14. Almarhumah Eko Soewarni binti Soeparno, usia 83 tahun. 
Wafat, 16 Juli 2021 di Jakarta Pusat 

15. Almarhumah Hj. Inajah Thohir binti H. Noer Ji’in, usia 84 
tahun Wafat, 19 Juli 2021 di Jawa Timur

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 23 Juli 2021 (Lanjutan), untuk:
1. Almarhum Zulfaifo Iqomaddin bin Achmad Cholil, usia 56 

tahun. Wafat, 18 Juli 2021 di Bekasi
2. Almarhum Bpk. Katiman bin Fulan, usia 59 tahun. Wafat, 21 

Juli 2021 di Jakarta
3. Almarhumah Hj. Gatterina Noor. Wafat, 16 Juli 2021 di Jakarta
4. Almarhumah Hj. Nuryati binti H. Azhari, usia 59 tahun. 

Wafat, 20 Juli 2021 di Lenteng Agung
5. Almarhumah Hj. Maanih binti H. Baih, usia 82 tahun. Wafat, 

22 Juli 2021  
6. Almarhumah Delvi Sabrina binti Nursali, usia 52 tahun. Wafat, 

19 Juli 2021 di Jakarta
7. Almarhumah Nova binti Mustofa, usia 18 tahun. Wafat, 04 Juli 

2021 di Pelabuhan Ratu
8. Almarhumah Hj. Neneng Sri Ekawati, usia 54 tahun. Wafat, 12 

Juli 2021 di Pamulang, Tangerang Selatan
9. Almarhumah Hj. Mawarny Siregar binti Ruhum Siregar, usia 

72 tahun. Wafat, 20 Februari 2021 di Bekasi
10. Almarhumah Nurlela binti H. Muhammad, usia 54 tahun. 

Wafat, 12 Juli 2021 di Pamulang, Tangerang Selatan
11. Almarhumah Sofiyatun binti H. Samsuri, usia 70 tahun. Wafat, 

14 Juli 2021 di Kalimantan
12. Almarhumah Eko Soewarni binti Soeparno, usia 83 tahun. 

Wafat, 16 Juli 2021 di Jakarta
13. Almarhumah Hj. Inajah Thohir binti H. Noer Ji’in, usia 84 

tahun. Wafat, 19 Juli 2021 di Taman Sidoarjo, Jatim
14. Almarhumah Ibu Rubinem binti Amat Munawi, usia 61 tahun. 

Wafat, 18 Juli 2021 di Ciledug, Tangerang.
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Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Masjid Istiqlal
Menerima dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah

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

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

Catatan : Bukti transfer & peruntukan dikirim ke nomor WA diatas

QS. At-Taubah/9 ayat 18 :

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



JADWAL KAJIAN 
DI MASJID ISTIQLAL

@masjidistiqlalofficial Masjid Istiqlal TV

1. Tasawuf, Membedah Kitab Ihya Ulumiddin
 Setiap Sabtu (Pukul 05.45 - 07.30)
 Nara Sumber : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

2. Tematik Tafsir Al Qur’anul Karim
 Jum’at Pertama (Pukul 13.00 - 14.00)
	 Nara	Sumber	:		Dr.	KH.	Muchlis	M.	Hanafi

3. Tasawuf, Membedah Kitab Al Hikam
 Jum’at Kedua (Pukul 13.00 - 14.00)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

4. Tematik Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
 Jum’at Ketiga (Pukul 13.00 - 14.00)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, 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. Ahad (Usai Shalat Zhuhur)
 Narasumber : Para Asatidz Pilihan

@masjidistiqlal.official www.istiqlal.or.id


