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Dari Redaksi...
Alhamdulillahi bini'matihi tatimmush shalihaat, segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah I ,
atas karunia-Nya Kami dapat menerbitkan Majalah HSI (Halaqah Silsilah Ilmiyah) Edisi Bulan Jumadal
Akhir-Rajab 1440 H (Maret 2019) ini.
Majalah ini diterbitkan sebagai ajang komunikasi antarpeserta HSI AbdullahRoy serta para Donatur/
Muhsinin sekaligus sebagai media untuk menyampaikan Laporan kegiatan dan keuangan Yayasan
HSI AbdullahRoy sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terhadap umat.
Kami berharap, terbitnya Majalah HSI akan menjadi penyemangat bagi seluruh peserta HSI, para
donatur/muhsinin, dan semakin banyak lagi kaum muslimin yang ikut berpartisipasi dalam kegiatankegiatan HSI Abduualroy. Dengan demikian, manfaat yang akan diperoleh pun insyaAllah semakin
banyak.
Semoga Allah ‘azza wa jalla senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan atas segala urusan
kita. Aamiin.
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Surat Pembaca
Bismillah Alhamdulillah washholaatu wassalaamu ‘alaa Rosuulillah, amma ba’du.
Kami selaku mitra HSI Peduli dalam melaksanakan berbagai kegiatan dakwah sosial baik di Magelang
maupun ditempat lainnya menganggap keberadaan HSI Peduli sangat memberikan mashlahat dan manfaat
bagi Dakwah yang kami jalankan.
Semoga kedepannya HSI Peduli terus bisa meningkatkan intensitas nya dalam mensupport dan bersinergi
dengan kami khususnya di Magelang sehingga semakin meluas dakwah yang dapat kita jalankan.
Semoga Allah memudahkan dan memberkahi setiap usaha yang dilakukan oleh HSI Peduli dalam
berbagai kebaikan ini. Aamiin
Jazaakumullah Khoiron Katsiron
Baarokallohu Fiikum
Abu Miqdad Al Katify
(Pimpinan Yayasan Sahabat Insan Merapi Merbabu)

Bismillah....
Assalamu’alaikum warahmatullahi
wabarokatuh
Kami sebagai panitia Idul Qurban 1439 H Madrasah ibtidaiyah
DARUL ILMI di Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat,
mengucapkan jazakallahu khairon
katsiro, atas partisipasi kaum muslimin meng-amanahkan hewan
qurban kepada Kami, melalui
tim HSI Ustadz Abdullah Roy
Yang selanjutnya kami salurkan
kepada saudara-saudari kita yg
berhak menerima-nya.
Besar harapan kami kerja sama
ini bisa berkesinambungan, baik
dalam bentuk kerjasama yang
lainnya.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh
Madrasah Ibtidaiyah Darul Ilmi
Sumbawa Barat, NTB
Assalaamu’alaykum..
Alhamdulillah semoga Allahu
Ta’ala memberikan kemudahan
dan keberkahan pada muhsinin
yang
telah
mempercayakan
hartanya kepada HSI Peduli
sebagai sarana da’wah dan sosial
membantu kaum muslimin dan
muslimat Indonesia
Semoga HSI dapat berjalan
dan berkembang dalam da’wah

sunnah dan dan semoga Allah
Ta’ala menambah keberkahan
kepada para Muhsinin serta
diberikan kemudahan di dunia
dan di akhirat, aamiin.
DKM Masjid Darojaturrahman
Cilebut, Bogor, Jawa Barat
Baarakallahu
fikum
jami’an
HSI sangat membantu kita
para pengajar diniyah dalam
mendalami beberapa ilmu agama
sebagai referensi KBM, tahfidz
dan lain-lain. Sukran jazilan
SMP Islam Thoyba Ampel
Bismillah,
Barokallohu fiik, HSI Abdullah Roy
semoga menjadi media sosial dan
media belajar bagi semua kalangan
ahlus sunnah, salafiyin. Artvisi siap
bekerjasama gayung bersambut
untuk bersinergi dalam berjuang di
jalan dakwah, Insyaallah.
Kita FM Cirebon
Bismillah.
Alhamdulillah Yayasan Alummahat
beberapa kali berkesempatan
untuk bergandeng tangan dengan
HSIP dalam berbagai kegiatan
sosial, terutana di tempat bencana
hingga bisa saling memudahkan.
Untuk HSI & HSIP Terus berjuang

untuk menebar
kebaikan.

benih

Yayasan Alummahat
Alhamdulillah di zamaninternet
yang pesat ini, banyak orang
tertarik dengan metode belajar
via online. HSI AbdullahRoy
telah hadir sebagai salah satu
sarana belajar Agama Islam yg
baik melalui media online. Kami
secara pribadi Alhamdulillah
sudah masuk di grup HSI reguler
dan HSI Mahazi yg secara khusus
mempelajari fiqh manasik haji
& umroh. Dengan demikian
waktu jadi lebih bermakna, dan
metode belajar ini tidak terlalu
membebani.
Harapan kami HSI dapat
membuat program materi lainnya
seperti fiqh bersuci, fiqh sholat,
dan lainnya yang sifatnya ibadah
harian kita.
Mudah-mudahan materi HSI
AbdullahRoy dapat diadopsi di
Madrasah-madrasah
Salafiyyah
setingkat Tsanawiyyah dan Aliyyah.
Insyaallah akan lebih banyak
memberikan manfaat untuk kaum
muslimin.
Jazakumullahu
khoiron
wa
Barakallahu fiikum.
Yayasan Petualang Muslim
(PM SIAP)

Majalah HSI Edisi Jumadal Akhir-Rajab 1440 H (Maret 2018)

daftar isi

benih

3

PROFIL:

LATAR BELAKANG
Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah
‘azza wa jalla, shallawat dan salam semoga
senantiasa Allah curahkan kepada hamba-Nya
yang paling mulia dan rasul-Nya Muhammad
shallallahu
‘alaihi
wasalam.
Sesungguhnya
berdakwah mengajak manusia kepada Allah
adalah termasuk perkataan yang paling baik.
Allah subhaanahu wa ta’ala berfirman:
“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada
orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal
yang shalih dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk
orang-orang yang berserah diri”
(Q.S Fushshilat :33)
Telah diketahui di zaman ini dari segala lini,
profesi, dan usia, internet telah menjadi salah satu
kebutuhan bagi mereka. Dan juga telah bukan
mejadi rahasia umum, di internet ini semua
informasi yang ingin kita cari dapat kita temukan
dengan sangat mudah. Untuk itu sebagai usaha
kami dengan memohon taufiq dan pertolongan
Allah ‘azza wa jalla, kami mencoba melakukan
dakwah mengajak manusia bertauhid beribadah
hanya kepada Allah ‘azza wa jalla semata, dimulai
dengan memanfaatkan teknologi internet ini.
DASAR PEMIKIRAN
Yang mendasari didirikannya Yayasan Halaqah
Silsilah Ilmiyah AbdullahRoy ini adalah: Dengan
semakin banyaknya kaum muslimin yang ikut
serta dalam pembelajaran di HSI AbdullahRoy,
Lembaga ini harus memiliki legalitas yang
diakui secara hukum di negara kita. Dan
untuk menyebarluaskan dan mempertahankan
keutuhan dakwah tauhid, perlu didirikan sarana
dan prasarana yang memadai.
TUJUAN
Menyebarkan dakwah tauhid dan sunnah
Nabi shallallahu alaihi wa sallam, mengajak kaum
muslimin untuk beribadah hanya kepada Allah
semata, serta memperingatkan mereka untuk tidak
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menyerahkan
sebagian ibadah kepada selain Allah.
Mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada
aqidah yang benar sesuai dengan apa yang
telah diyaqini dan diamalkan oleh Rasulullah
shallallahu alaihi wasalam bersama para Shahabat
radhiyallahu anhum. Mengajak kaum muslimin
untuk menerapkan sunnah Nabi shallallahu alaihi
wa sallam dalam kehidupan sehari-hari.
PROFIL YAYASAN HALAQAH SILSILAH
ILMIYAH ABDULLAHROY
Legal Formal, Tempat dan Kedudukan
Akte Notaris H. Sutan Kali Junjung, S.H.
nomor 20, tanggal 24 Januari 2017. Nomor
registrasi 5017012635101688 tanggal 26 Januari
2017. Dan telah mendapat surat keputusan dari
Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomo: AHU-0002088.AH.01.04. Tahun
2017-Tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum YAYASAN HALAQAH SILSILAH
ILMIYAH ABDULLAHROY. Berkedudukan di
Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Pengurus Yayasan
Berikut adalah Susunan Pengurus Yayasan
Halaqah Silsilah Ilmiyah AbdullahRoy:
Pembina
: Al-ustadz Dr. Abdullah Roy, M.A
Ketua
: Heru Nur Ihsan
Sekretaris : Agus Gunawan
Bendahara : Andi Priyono
Program Divisi
Yayasan Halaqah Silsilah Ilmiyah AbdullahRoy
saat ini telah mengadakan berbagai kegiatan
pendidikan dan sosial keagamaan melalui divisidivisi yang telah dibuat. Profil masing-masing
divisi dapat Anda lihat di halaman-halaman
selanjutnya.

Majalah
Majalah HSI
HSI Edisi
Edisi Jumadal
Jumadal Akhir-Rajab
Akhir-Rajab 1440
1440 H
H (Maret
(Maret 2018)
2018)

PROFIL:

DIVISI PENDIDIKAN
YAYASAN HSI ABDULLAHROY

HSI KBM
METODE PEMBELAJARAN

TENTANG KBM HSI ABDULLAHROY
KBM HSI AbdullahRoy adalah Singkatan dari
Kegiatan Belajar Mengajar Halaqoh Silsilah
Ilmiah AbdullahRoy Merupakan salah satu Divisi
Pendidikan pada Yayasan HSI AbdullahRoy
dengan Pembelajaran Berbasis Grup WhatsApp
dan Website (http://hsi.abdullahroy.com) yang
diasuh dan dibimbing oleh Ustadz Dr. Abdullah
Roy, MA Hafizhahullah.

Metode Pembelajarannya disampaikan melalui
Audio yang berdurasi 5-15 menit oleh Ustadz
Dr. Abdullah Roy, MA Hafizhahullah yang
disampaikan setiap hari Senin s/d Jum’at dan
diikuti evaluasi harian yang dibuka pada sore
harinya. Evaluasi Pekanan akan dilaksanakan
setiap selesai 5 halaqoh dan kemudian di
akhir silsilah akan dilaksanakan Evaluasi Akhir
Silsilah. Bagi peserta yang lulus Ujian insyaa
Allah akan diberikan syahadah dan transkrip
Nilai

Alhamdulillah berkat Rahmat dan KaruniaNya Penyelenggaraan KBM HSI AbdullahRoy
ini sudah dimulai sejak Tahun 2013 sampai
dengan sekarang. Total jumlah peserta aktif
saat ini adalah 47.604 peserta, yang terdiri dari
10 Angkatan yang tersebar pada sekitar 400
grup dengan jumlah pengelola grup (admin)
sekitar 500 orang yang terdiri dari admin grup,
musyrif/musyrifah, dan Koordinator masingmasing angkatan.
MATERI
Materi Pembelajaran Meliputi Silsilah Mengenal
Tauhid, Silsilah Mengenal Allah I, Silsilah
Mengenal Rasulullah e, Silsilah Mengenal
Agama Islam, Silsilah Beriman Kepada Hari
Akhir, Silsilah Beriman Kepada Malaikat, Silsilah
Beriman Kepada Kitab Allah, Silsilah Beriman
Kepada Rasul, Silsilah Beriman Kepada Taqdir,
pembahasan Kitab-kitab Aqidah, dan Silsilah
Shiroh Nabawiyah.
Majalah
Majalah HSI
HSI Edisi
Edisi Jumadal
Jumadal Akhir-Rajab
Akhir-Rajab 1440
1440 H
H (Maret
(Maret 2018)
2018)
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PROFIL:

DIVISI SOSIAL
YAYASAN HSI ABDULLAHROY

HSI PEDULI

alaqah Silsilah Ilmiyyah AbdullahRoy
Peduli atau yang disingkat “HSI Peduli/
HSIP” adalah divisi Sosial Yayasan
Halaqah Silsilah Ilmiyah AbdullahRoy yang
diasuh dan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah
Roy, M.A. hafidzahullahu ta’ala. HSI Peduli
secara operasional dikelola oleh tim khusus yang
berasal dari perwakilan koordinator, musyrif dan
admin group yang telah disahkan oleh pengurus
pusat pada pertemuan di Bogor tanggal 20
Dzulhijjah 1438 H/13 Agustus 2017 M. Tim ini
ditugaskan untuk mengawal pengelolaan dana
donasi dari peserta berupa infaq dan shadaqah
untuk keperluan sosial antarpeserta.

● Daksos STDI Imam Syafi'i, kegiatan
berupa Bazaar Murah dan Khitanan Masal,
Pengobatan Gratis dan Pembagian Sembako.

H

Alhamdulillah saat ini HSI Peduli telah
menyalurkan bantuan kepada peserta HSI
AbdullahRoy yang membutuhkan atau tengah
tertimpa kesulitan sebanyak 176 bantuan pada
program yang dibentuk oleh tim HSIP.
Adapun agenda atau kegiatan eksternal HSI
Peduli sudah banyak terselenggara di beberapa
tempat, yaitu sebagai berikut.
Tahun 2017
● Daksos (Dakwah Sosial) di Sumbawa Barat,
kegiatan berupa Khitanan Masal.
● Daksos
Cibarusah,
kegiatan
berupa
Pengobatan Gratis dan Pembagian Sembako.
● Daksos Kampung Santri, kegiatan berupa
Khitanan Masal.
● Daksos STDI Imam Syafi'i Jember, kegiatan
berupa Pengobatan Gratis, Bazaar Murah,
dan Santunan Anak Yatim.
Pada tahun 2018
● Daksos Cilebut, kegiatan berupa Khitanan
Masal, Pengobatan Gratis, dan Pembagian
Sembako,
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● Daksos Pandeglang, kegiatan berupa Pembagian Sembako, Pengobatan gratis, Pembagian paket untuk anak-anak dan asatidzah.
● Penyaluran bantuan ke bencana gempa di
lombok, palu, Banten dan Lampung.
● Bekerjasama dengan lembaga sosial lainnya
seperti PCS dan Ukahsam untuk kegiatan
daksos di luar HSIP.
● Daksos STDI Imam Syafi’i Jember 2019,
kegiatan berupa Khitanan Masal, Pasar
Murah, dan Lomba Rakyat.
Semoga Allah Ta’ala Senantiasa Memberikan
Keberkahan dan Kemudahan. Kami ucapkan
terima kasih dan Jazakumullahu khairan wa
barakallahu fiikum kepada para muhsinin
khususnya serta segenap peserta HSI
AbdullahRoy yang telah mendukung berbagai
kegiatannya.

Majalah HSI Edisi Jumadal Akhir-Rajab 1440 H (Maret 2018)

HSI PEDULI
PENGURUS HSI Peduli
Pembina
Ustadz DR. Abdullah Roy, M.A.
Abu Musa Ihsan
Pembimbing
Agus Abu Raihan
Andy Abu Rafif
Arif Abu Muhammad
Ketua Pelaksana
Kurnia Abu Hasna
Wakil Ketua Pelaksana
Mujiman Abu Khonsa
Lead verifikator
Restu Ramadhan
Kusbandono Abu Ifah
Bendahara
Abu Rayyan
Dwi Abu Fathan
Sekretariat
Abu Ibrahim
Daril Rahmatullah
PENYALURAN DONASI
Salurkan infaq dan shadaqah anda
melalui HSI Peduli:
Rekening Transfer:
BSM (Bank Syariah Mandiri),
kode bank: 451
Cabang: Cakung, Jakarta Timur
No. Rek: 710 9913 407
a. HSI ABDULLAHROY PEDULI

DIVISI SOSIAL
YAYASAN HSI ABDULLAHROY

HSI Peduli juga menerima dana zakat untuk
disalurkan kepada mustahiq zakat, melalui
rekening khusus zakat sebagai berikut.
BSM (Bank Syariah Mandiri)
Kode Bank: (451)
Cabang: Cakung, Jakarta Timur
No. Rek.: 711 6874 231
a.n.: HSI ABDULLAHROY ZAKAT
Konfirmasi Zakat melalui link :
http://bit.ly/kirimzakat
MEDIA
Web: hsipeduli.org
Fb: fb.com/fp.hsipeduli
Ig: instagram.com/hsipeduli
NO KONTAK CENTER HSI PEDULI
HSIP 01 : 0813 1019 5300
(Kontak informasi umum HSI Peduli & Kerjasama)
HSIP 02 : 0813 1019 6300
(Kontak informasi program berjalan & status
verifikasi)
HSIP 03 : 0821 1212 1274
(Kontak informasi donasi)

Konfirmasi melalui link:
http://bit.ly/kirimdonasi
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PROFIL:

PROGRAM BANTUAN HSIP
A. BANTUAN INTERNAL

1. Bantuan Kesehatan
HSI Peduli menyalurkan bantuan kepada
peserta HSI AbdullahRoy yang terkendala
pembiayaan di dalam bidang kesehatan.
2. Bantuan Pendidikan
HSI Peduli menyalurkan bantuan kepada
peserta HSI AbdullahRoy di dalam bidang
pendidikan melalui 2 jalur sebagai berikut.
● Bantuan program pendidikan Jalur
prestasi.

●

Ketentuan:
1. Pada semester sebelumnya,siswa
mendapatkan minimal rangking 3
besar di kelasnya dengan melampirkan raport mata pelajaran Diniyyah
dan umum.
2. Atau pernah menjadi juara 1 pada
perlombaan tahfidz atau lainnya
Bantuan program pendidikan Jalur
dhuafa.
Ketentuan:
1. Dari golongan tidak mampu.

3. Beasiswa Anak Guru
HSI Peduli menyalurkan beasiswa kepada
peserta HSI AbdullahRoy yang bekerja
sebagai tenaga pengajar di sekolah sunnah.
Beasiswa ini diberikan untuk anak sebagai
bentuk perhatian kami terhadap tenaga
pengajar di sekolah sunnah.
4. Beasiswa Tahfidz
HSI Peduli menyalurkan beasiswa kepada
peserta HSI AbdullahRoy atau anaknya yang
sedang belajar tahfidz dan/atau lembaga
atau sekolah yang bekerjasama dengan
HSI AbdullahRoy melalui 2 jalur dengan
8
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ketentuan sebagai berikut.
● Beasiswa tahfidz jalur prestasi.

●

Persyaratan:
1. Setingkat SD sdh hafal minimal 5 juz
Al Qur'an
2. Setingkat SMP sdh hafal minimal 15
juz Al Qur'an
3. Setingkat SMA sdh hafal minimal 25
juz Al Qur'an
Beasiswa tahfidz jalur dhuafa
Persyaratan:
1. Dari golongan tidak mampu.
2. Setingkat SD minimal sdh hafal 2 juz
al qur'an
3. Setingkat SMP minimal sdh hafal 5
juz al qur'an
4. Setingkat SMA minimal sdh hafal 10
juz al qur'an

Note:
Hapalan nantinya akan ditest oleh verifikator
lapangan.
5. Santunan Anak Yatim dan Dhuafa
HSI Peduli menyalurkan bantuan kepada
anak yatim dan dhuafa dari keluarga yang
aktif sebagai peserta HSI AbdullahRoy
6. Bantuan Uang Duka
HSI Peduli menyalurkan bantuan kepedulian
dan bela sungkawa kepada peserta/keluarga
(istri/suami/anak) peserta HSI Abdullah Roy
yang meninggal dunia.
7. Tali Asih Admin HSI AbdullahRoy
HSI Peduli menyalurkan bantuan kepedulian
kepada Koordinator, Musyrif, dan Admin Grup
yang tengah tertimpa musibah/kesempitan.

Majalah HSI Edisi Jumadal Akhir-Rajab 1440 H (Maret 2018)

Syarat-syarat mendapatkan bantuan:
● Pemohon bantuan adalah dari peserta aktif
HSI AbdullahRoy.
● Dari golongan tidak mampu atau sedang
dalam kesempitan.
● Masuk kriteria dalam program-program
diatas, artinya bantuan selain dari programprogram yang ada saat ini belum dapat
dibantu.
● Nilai terakhir pemohon atau penerima
bantuan di HSI AbdullahRoy adalah minimal
Jayyid.
● Batas pengajuan adalah keluarga inti
peserta, artinya boleh istri/suami atau anak
dari peserta aktif.
Mekanisme Mendapatkan Bantuan
● Mengajukan permohonan bantuan kepada
Admin Grup. Dengan jalur pengajuan
bantuan: Peserta - Admin - Musyrif Koordinator - Pengurus HSIP.
● Mengisi formulir yang akan diberikan oleh
admin grup.
● Memberikan semua data dan kelengkapan
yg akan diminta oleh Verifikator HSI Peduli.
● Proses Verifikasi
B. PROGRAM EKSTERNAL
1. Daksos (Dakwah Sosial)
Program kemanusiaan untuk membantu
masyarakat yang tidak mampu, dan juga
sebagai wasilah dakwah untuk pendekatan
kepada masyarakat, yang diharapkan
mampu menarik hati masyarakat di sekitar
untuk lebih tertarik kepada dakwah tauhid
dan sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam,
insyaallah.

Mulai tahun 2018 HSI Peduli mengadakan
Daksos rutin insyaallah:
1. Bulanan
2. Tiap Semester, Bekerjasama dengan
P3M STDI Imam Syafi’i Jember.
Mekanisme Pengajuan Daksos
● Mengajukan
permohonan
Daksos
kepada Admin Grup. Dengan jalur
pengajuan bantuan: Peserta - Admin Musyrif - Koordinator - Pengurus HSIP
● Menyampaikan proposal, RAB, dan
google map lokasi Daksos.
● Mengisi dan menyerahkan formulir yang
akan diperiksa Verifikator HSI Peduli.
● Proses Verifikasi.
● Musyawarah Pengurus HSI Peduli.
2. Tanggap Bencana Tanah Air
HSIP secara umum berpartisipasi dalam
membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, dan secara khusus kepada
peserta HSI AbdullahRoy di wilayah yang
terkena musibah atau bencana. Seperti
yang telah berlalu, HSIP membantu bencana
gempa bumi di Lombok dan palu.
Semoga Allah Ta’ala Senantiasa Memberikan
Keberkahan dan Kemudahan. Kami ucapkan
terima kasih kepada para muhsinin khususnya
serta segenap peserta HSI AbdullahRoy yang
telah mendukung berbagai kegiatan.
***

Majalah HSII Edisi Jumadal Akhir-Rajab 1440 H (Maret 2018)
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PROFIL:
PENGURUS:
1. Derry Abu Azka
2. Fauzi Abu Azka
TENTANG HSI PERNIK
HSI Pernik merupakan salah satu unit usaha
milik HSI Abdullahroy yang menyediakan
sarana jual beli ke konsumen atau anggota
HSI Abdullahroy. Dengan adanya unit usaha
ini, diharapkan selain dari hasil donasi yang
masuk, Yayasan HSI Abdullahroy juga dapat
mandiri dengan adanya unit usaha HSI Pernik.
HSI Pernik memiliki slogan jual beli offline
maupun online aman, mudah dan sesuai
syariat, karena HSI Pernik ingin memberikan
yang terbaik untuk yayasan maupun
konsumen atau anggota HSI Abdullahroy.
Visi HSI Pernik: Menjadi Unit Usaha yang
profesional dan sesuai syariat
Misi HSI Pernik: Memberikan kemajuan
untuk Yayasan HSI Abdullahroy

LINE TELP:
1. HSI Pernik 01 08 1231 0000 45
2. HSI Pernik 02 08 1231 0000 46
PRODUK:
● jaket parka
● jasket
● kaos
● kurta
● syirwal
● Tas
● mug
● gantungan kunci

●
●
●
●
●

pin
sticker
syal
pulpen
dll

HSI Pernik
DIVISI USAHA
YAYASAN HSI ABDULLAHROY

DIVISI IT

HSI IT
HSI IT adalah divisi IT (Information and Technology) di Yayasan HSI AbdullahRoy. Tim ini
bertugas untuk membangun Web guna mendukung kegiatan belajar di HSI AbdullahRoy.
Semakin banyaknya jumlah peserta yang belajar di HSI AbdullahRoy, maka dibutuhkan
Web dengan kapasitas server besar serta dengan performa yg
tangguh. Alhamdulillah HSI IT telah beberapa kali membangun
web untuk peserta HSI AbdullahRoy mengerjakan tugas. Web
yang terakhir dibangun adalah hsi.abdullahroy.com
Contact Center HSI IT:
+628129351209
(WA Only tidak menerima telepon & sms)
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KAJIAN

Keutamaan Ilmu

Dibandingkan
Harta Dunia

B

erkata Amirul Mu'minin Ali bin Abi
Thalib radhiyallahu 'anhu kepada Kumail bin Ziyad:

ٌ
ُ
ُ
يا كميل بن زياد! القلوب أوعية؛ فخريها أواعها؛
ْ
ٌ
َّ ٌ
ُ
ٌّ رب
،اين
فعالم
؛
ثالثة
انلاس
:لك
أقول
ما
احفظ
ّ ُ
ٌ ََ َ ٌ عا
ٌ ِّومتعل
ناعق
لك
أتباع
ع
ر
ج
م
وه
،
ة
جنا
سبيل
ىلع
م
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ّ
لك ِريح؛ لم يستضيئوا بنور العلم ولم
ِ يميلون مع
َ
وثيق؛
ٍ ركن
ٍ يلجئوا إىل
ُ
ُ
ُ
ُ
ٌ
حترس
حيرسك وأنت
العلم
:خري من ُ املال
العلم
ِ
ِ
َ
ُ
ُ ُ ُ
ُ
،العلم يزك ْو ىلع العمل واملال تنقصه انلفقة
،املال
ُ
ُ ُ
ُ ٌ
َ
العالم
كسب
ِ َ  ُالعلم ي،وحمبة َالعالم دين يدان َبها
ُ ْ
،الطاعة يف حياته ومجيل األح��د ْوث� ِة بعد موته
ُ
ُ َّ ُ
�زان األموال
� مات خ،بزواهل
تزول
املال
وصنيعة
ُ ُ
ُ
ُ
ٌ
 أعيانهم،ادلهر
والعلماء باقون ما بيق
،أحياء
وهم
ٌ
ٌ
ُ
. وأمثالهم يف القلوب موجودة،مفقودة
"Wahai Kumail bin Ziyaad! Hati adalah wadah, maka hati yang paling baik adalah

yang paling banyak menampung (kebaikan);
hafalkanlah apa yang akan aku katakan kepadamu. Manusia ada tiga (golongan): alim
rabbani (ulama), penuntut ilmu yang berada
di atas jalan keselamatan, dan orang awam
yang mengikuti setiap orang yang berteriak
(seruan), mereka condong sesuai dengan
arah angin (kemanapun diarahkan) , tidak
menerangi diri dengan cahaya ilmu, dan tidak berpegangan dengan pegangan yang
kuat ".
Ilmu lebih baik daripada harta: Ilmu menjagamu, sedang harta engkau yang menjaganya. Ilmu bertambah terus dengan diamalkan, sedangkan harta berkurang setiap
kali diinfaqkan. Mencintai orang yang berilmu (ulama) bagian dari agama, cinta yang
mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu menjadikan orang yang memilikinya menjadi
seorang yang ditaati semasa hidupnya dan
disebut dengan kebaikan setelah matinya.
Apa yang dihasilkan oleh harta akan hilang
bersama kemusnahannya. Orang yang menumpuk harta, (nama) mereka mati sedang
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dalam keadaan hidup (jasadnya), dan para
ulama akan tetap ada selamanya; jasad
mereka musnah, tapi sifat-sifat teladan
mereka hidup di dalam hati-hati manusia.
Takhrij Atsar:
Atsar yang sebenarnya panjang ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Ashfahaani
dalam Hilyatul Auliya' (1/79), dan Al-Khathiib Al-Baghdaady dalam Taarikh Baghdaad (6/379).

agama, yaitu sebagai wadah. Ini adalah
isyarat supaya seorang penuntut ilmu
memperhatikan hatinya dan menjaga kebersihannya; supaya menjadi wadah yang
baik bagi ilmu yang dia dapatkan. Ibarat
rumah apabila bersih, rapi, nyaman, tentu
akan betah orang yang tinggal di dalamnya; sebaliknya rumah yang kotor dan berantakan, berkeliaran kecoak dan tikus,
berbau dan lain-lain; tentunya orang tidak
akan betah tinggal didalamnya.

Pada sanadnya, ada rawi yang dibicarakan
oleh ulama tentang kelemahannya. Namun
Ibnul Qayyim rahimahullah menga-takan
bahwa kemasyhuran (dikenalnya) atsar
ini di antara ulama sudah cukup (seba-gai
sandaran), sehingga tidak perlu melihat sanadnya. (Lihat I'laamul Muwaqqi'iin 2/195).

Demikian pula hati sebagai tempat ilmu,
apabila bersih akan menetap ilmu yang
masuk, dan apabila kotor dengan kemaksiatan dan dosa maka ilmu tersebut tidak
akan betah bertempat tinggal di hati tersebut. Semakin kotor hatinya semakin tidak
betah padanya.

Penjelasan Atsar ini:
Di masa Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu 'anhu, darul khilafah (pusat
pemerintahan) yang sebelumnya berada
di Madinah, berpindah ke Kuufah, salah
satu kota di Iraq. Di sana beliau memiliki
murid-murid yang mengambil ilmu dari beliau. Di antaranya adalah Kumail bin Ziyad
An-Nakha'i Al-Kuufi rahimahullah, seorang
tabi'in, meninggal tahun 82 H, yang telah
dinilai tsiqah (terpercaya) oleh Ibnu Hajar
Al-Asqalaniy, namun beliau dianggap memiliki paham tasyayyu' (keyakinan mengedepankan Ali di atas 'Utsman bin 'Affan radhiyallahu 'anhuma). Beliau meriwayatkan
hadist dari Umar bin Al-Khaththab, Ali bin
Abu Thalib, Abu Hurairah, dan Abdullah
bin Mas'uud radhiyallahu 'anhum. Di antara rawi yang meriwayatkan dari beliau
adalah: Abu Ishaq Al-Hamadaani, Sulaiman bin Mihraan Al-A'masy dan lain-lain.

Oleh karena itu seorang penuntut ilmu
hendaknya menjauhi dosa dan maksiat;
baik maksiat dengan melihat, mendengar,
berbicara, atau dosa dengan hati seperti
membayangkan (sesuatu yang diharamkan), hasad, sombong dan lain-lain. Apabila melakukan dosa maka hendaknya dia
segera membersihkan hati dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat. Yang
demikian itu, supaya dia dimudahkan oleh
Allah untuk menerima ilmu agama, menghafalnya, dan memahaminya. Tidak mungkin seseorang bisa menggapai ilmu agama
yang bermanfaat hanya dengan menghadiri majelis ilmu, membaca, menghafal saja,
tapi harus menjaga kebersihan wadahnya
dengan meninggalkan kemaksiatan.

"Wahai Kumail bin Ziyaad! Hati adalah
wadah, maka hati yang paling baik
adalah yang paling banyak menampung (kebaikan)"

ْ َ ُ
َ ََ ْ َ َ لى
َ
َ ََ َ ْ ُ لى
أرشدنيِ إ ت ْركِ املعايص
حف ِظي ف
ِ ِيع سوء
ٍ شكوت إ وك
ُ َ ْ َّ َ َ ََ ْ ر
ٌ
ُ
وأخب يِن بأن ال ِعلم نور ونور اهلل ال يهدى لعايص

Hati adalah wadah, yaitu tempat untuk menampung ilmu. Ini menunjukkan kedudukan dan peran hati dalam menimba ilmu

Inilah rahasia kuatnya hafalan para salaf
dan para ulama, sebagaimana ditunjukkan
oleh perkataan mereka sendiri. Imam AsySyafi'iy rahimahullah mengatakan:

“Aku mengadu kepada Waki' (yaitu Waki'
bin Al-Jarraah Ar-Ru'aasy, guru Imam AsySyafi'i) tentang buruknya hafalanku ; maka
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beliau menasehatiku supaya aku meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya;
dan cahaya Allah tidak diberikan kepada
orang yang bermaksiat.”
Waki' bin Al-Jarraah rahimahullah juga
pernah berkata kepada Ali bin Khasyram:

ْ ْْ َ ْ علَىَ ح
ُ ُّ ََّ
است ِعن ال ِف ِظ ب ِ ِقل ِة اذلن ْو ِب

"Bantulah dirimu dalam menghafal dengan
hanya memiliki sedikit dosa (mengurangi
dosa)". (Atsar ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqy dalam Syu'abul Iman 2/272 no: 1734)
Sufyan bin 'Uyainah rahimahullah juga
pernah ditanya: Bagaimana caramu mendapatkan hafalan (yang kuat)? Beliau berkata:

ْ َب ر
ْ ِتكِ ال ْ َم َعاصي
ِ

"(Aku mendapatkan hafalan yang kuat)
dengan meninggalkan kemaksiatan" (Atsar ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqy dalam
Syu'abul Iman 2/272 no: 1735)
"Hafalkanlah apa yang akan aku
katakan kepadamu: Manusia ada tiga
(golongan) "
Ini adalah hasil pengamatan Ali radhiyallahu 'anhu, bahwa manusia tidak keluar dari
3 golongan ini. Dan yang dimaksud dengan manusia di sini –wallahu a'lam- adalah
umat Islam.

yang mengamalkan ilmunya apabila tidak
diajarkan kepada orang lain juga tidak
dinamakan rabbani.
"Penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan"
Golongan kedua adalah golongan para
penuntut ilmu, yang mereka sedang menempuh jalan keselamatan. Penuntut ilmu
agama yang memiliki niat yang benar dan
mengamalkan dialah yang dimaksud oleh
Amirul Mukminin radhiyallahu 'anhu.
"Dan orang awam yang mengikuti setiap
orang yang berteriak (seruan), mereka
condong sesuai dengan arah angin (kemanapun diarahkan) , tidak menerangi
diri dengan cahaya ilmu, dan tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat "
Ini adalah golongan ketiga, yaitu golongan
orang-orang awam, mereka bukan orang
alim, atau orang yang berusaha untuk
menjadi orang alim (yaitu muta'allim). Keadaan mereka seperti yang beliau sifatkan,
hamajun ri'aa', orang-orang yang dungu,
mengikuti setiap orang yang berteriak,
artinya setiap ada yang datang mengajak
kepada sesuatu maka dia mengikutinya,
tidak mempertimbangkan baik buruknya
dan benar salahnya.

"Alim Rabbani (ulama)"

"mereka condong sesuai dengan arah
angin, seperti pohon yang lemah, yang
senantiasa mengikuti arah angin. tidak
menerangi diri dengan cahaya ilmu dan
tidak berpegangan dengan pegangan
yang kuat "

Ini adalah golongan pertama dan tertinggi
tingkatannya, yaitu golongan alim rabbani,
mereka adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya, dan mengajarkannya
kepada orang lain secara bertahap (dari
tingkat yang paling rendah, kemudian ilmu
yang lebih tinggi dari sebelumnya). Seorang
'alim yang tidak mengamalkan, tidak dinamakan rabbani meskipun ia ajarkan ilmunya kepada orang lain. Dan seorang 'alim

Setelah menyebutkan keadaan golongan
ketiga; beliau menyebutkan dua sebab kenapa mereka menjadi demikian, yang pertama karena tidak berusaha menyinari
hatinya dengan cahaya ilmu, ridha dengan
kejahilan, akibatnya menjadi orang yang tidak memiliki pendirian yang kuat. Berbeda
dengan orang yang memiliki ilmu, dimana
ia berjalan bersamanya ilmu yang ia miliki,
Allah berfirman:
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ْ َ ً ُ ُ ََ َ َ ْ اَ َ َ ْ ً َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ له
ِأومن كن ميتا فأحييناه وجعلنا نورا يم يِش ب ِ ِه في
َ َ َْ
َْ
ََُُ ْ ََ
َ ُ ُّ
) ار ٍج مِنها
ِ َّانل
ِ اس كمن مثله فيِ الظلم
ِ ات ليس خِب
)221/األنعام
"Apakah orang yang dulunya mati (hatinya)
kemudian Kami hidupkan, dan Kami berikan kepadanya cahaya (ilmu dan hidayah)
yang dia berjalan dengan cahaya tersebut
ditengah-tengah manusia, apakah sama dia
dengan orang yang berada di dalam kegelapan-kegelapan (kesesatan) yang dia tidak
bisa keluar darinya" (QS. Al-An'aam:122)
Yang kedua karena tidak mau bertanya kepada orang yang berilmu, sehingga akhirnya tersesat.
Golongan yang ketiga ini meski jumlahnya
yang paling banyak, mereka adalah golongan yang paling rendah derajatnya di sisi Allah.
Bahkan kalau diperhatikan, tidaklah terjadi fitnah dan kekacauan di sebuah negeri
kecuali berasal dari golongan yang ketiga
ini.
Di dalam pembagian manusia menjadi
tiga golongan tersebut, terdapat dorongan
dan anjuran bagi kaum muslimin untuk
menuntut ilmu agama, dan mengingatkan
mereka supaya jangan menjadi orang yang
jahil terhadap agama, sehingga mudah terpengaruh dengan kesesatan.
"Ilmu lebih baik daripada harta"
Ini adalah kalimat yang global, sebelum
beliau menyebutkan secara terperinci segisegi kebaikan ilmu dibanding harta. Yang
demikian supaya pendengar menyiapkan
dirinya untuk mendengar apa yang akan
disampaikan.
Dan yang dimaksud dengan ilmu disini
adalah ilmu agama, ilmu yang bermanfaat.
Sedangkan harta disini adalah harta yang
dicari bukan karena ketaatan kepada Allah
tetapi hanya karena kesenangan dunia semata.

"Ilmu menjagamu, sedang harta engkau
yang menjaganya"
Maksudnya adalah ilmu menjadi sebab Allah menjaga dirimu, menjagamu dari kebinasaan di dunia maupun akhirat. Menjaga seseorang dari kebinasaan di akhirat,
karena dengan ilmu agama seseorang bisa
mengetahui perintah Allah sehingga dia
bisa laksanakan, dan bisa mengetahui larangan Allah sehingga bisa dia jauhi. Dengan sebab ilmu ini Allah menyelamatkan
dia dari hal-hal yang membuat murka Allah sehingga dia bisa selamat dari adzab
neraka dan masuk ke dalam surga Allah.
Adapun menjaga seseorang dari kebinasaan di dunia, maka Allah akan menjaga
seseorang dengan ilmu tersebut di manapun dia berada. Di antara contoh penjagaan
ilmu terhadap seseorang adalah kisah seseorang yang membunuh 100 orang seperti
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

َ ّ ْ ُ ْخ
َ ْ َ
َ
َْ َ ُ
ََّ ى
ّ
َ
َ
ّ
َ  أن ن،يد الد ِري
ب اهللِ صل اهلل علي ِه
ٍ عن أ يِب س ِع
ِ
ِي
َ َ َّ َ
َََ ٌُ
ُ َ ْ َ َ َاَ َ َ ْ ا
 " كن فِيمن كن قبلك ْم َرجل قتل:َوسل َم قال
َ ْْ َ ً َ ْ َ َ ْ ً َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ لأ
ْ
 فسأل عن أعل ِم أه ِل ا ر ِض،ت ِسعة وت ِس ِعني نفسا
َ َ َ ُ َََ
َ إنَّ ُه َق َت َل ت ِْس َع ًة َوت ِْسعني:ال
َ ََف ُد َّل علَى
ق
ف
اه
ت
أ
ف
،
ِب
ه
ا
ر
ِ
ِ
ٍ
َلا
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َّ
َ
َ َ ْ ََ ْ ً َ َ ْ له
ُ ََ
 فكمل ب ِ ِه، فقتله، : فهل ُ مِن ت ْوب ٍة؟ فقال،نفسا
ُ َ ََ ً ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ لأْ َ ْ َ ُ َّ علَى
 ثم سأل عن أعل ِم أه ِل ا ر ِض فدل رج ٍل،مِائة
ْ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
َ َ ْ ََ َ ْ له
َعا
 فهل ُ مِن ت ْوب ٍة؟، إِنه قتل مِائة نف ٍس: فقال،ل ٍِم
َ
ََ َ ََ
َْ ْ يحَ ُ َ ْ َ ُ َين
 َومن ُول بينه َوب َ اتلَّ ْوبةِ؟، نع ْم:فقال
Dari Abu Sa'id Al-Khudry radhiyallahu
'anhu, bahwasanya Nabi Allah shallallahu
'alaihiwasallam bersabda: “Dahulu kala di
antara ummat sebelum kalian ada seseorang yang lelaki yng membunuh 99 orang,
maka dia bertanya tentang orang yang paling 'alim di atas permukaan bumi, maka
dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah, maka dia pun mendatanginya seraya
berkata bahwa dia telah membunuh 99

14 Majalah HSI Edisi Jumadal Akhir-Rajab 1440 H (Maret 2018)
daftar isi

orang, apakah dia masih diterima taubatnya? Maka ahli ibadah itupun menjawab:
Tidak (diterima taubatnya); maka orang
tersebut membunuh ahli ibadah itu sehingga genaplah menjadi 100. Kemudian dia
bertanya lagi, siapa orang yang paling 'alim
di permukaan bumi? Maka ditunjukkan kepada seorang 'alim, dan diapun mengabarkan bahwa dia telah membunuh 100 orang,
apakah taubatnya masih diterima? Maka
'alim tersebut mengatakan: Iya, apa yang
menghalangi dia untuk diterima taubatnya?
(HR. Muslim)
Lihatlah bagaimana ilmu menjadi sebab
terjaganya 'alim tersebut dari kebinasaan.
Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan
bahwa ilmu menjaga pemiliknya dari kecelakaan dan musibah, karena seseorang
pada asalnya tidak mungkin memasukkan
dirinya dalam kebinasaan apabila dia memiliki akal, dan tidak mungkin dia menjerumuskan jiwanya dalam kehancuran
kecuali apabila dia jahil. Contohnya seperti
orang yang memakan makanan yang beracun, maka orang yang tahu makanan
tersebut beracun akan menahan diri dan
tidak mau memakannya, tapi orang yang
tidak tahu akan memakannya dan teracuni karena kebodohannya. Dan orang yang
mengenal Allah, perintah dan laranganNya, mengetahui musuh dan tipu dayanya
dalam menyesatkan manusia, dengan ilmunya dia bisa selamat dari was-was setan. Setiap kali syetan berusaha menyesatkan dia dari jalan Allah maka ilmu dan
iman tersebut mengingatkan dia sehingga
dia kembali kepada Allah.
(Lihat Miftaah Daari As-Sa'aadah 1/128)
Sedangkan harta, maka pemiliknya setelah
lelah dalam mencarinya maka dia juga harus lelah dalam menjaganya, siang dan
malam dia dalam keadaan cemas, resah,
dan gelisah memikirkan harta yang dia
dapatkan, bagaimana supaya harta tersebut aman, bertambah terus dan tidak
berkurang. Dimanapun dia letakkan harta
tersebut dia merasa tidak aman, dan dia

akan bertambah stres bila harta tersebut
benar-benar hilang atau berkurang. Allah
ta'alaa berfirman:

ََّلاَ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ لاَ َ ْ لاَ ُ ُ ْ َّ َ ُ ُ ُه
جبك أموالهم و أو دهم إِنما ي ِريد الل
ِ ف تع
َ
ْح
ََ
َ َُّْ َ
ُ
ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُّ
ادلنيا َوت ْزهق أنفسه ْم َوه ْم
ِ الياة
ِيِلُع ِذبهم بِها في
َا
َ
كف ُِرون
"Maka janganlah membuat kamu kagum
harta dan anak-anak mereka, sesungguhnya Allah ingin mengadzab mereka dengannya di kehidupan dunia ini, dan menjadikan resah jiwa mereka, sedangkan mereka
dalam keadaan kafir" (QS. At-Taubah : 55)
Dan di akhirat dia akan mendapat perhitungan yang panjang, dia akan ditanya
tentang hartanya, dari mana dia dapatkan
dan untuk apa dia dapatkan, sebagaimana
hadist dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu 'anhu beliau berkata: Rasulullah shallallhu 'alaihi wa sallam bersabda:

ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َّلاَ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ى
ِ تزول قدما عب ٍد يوم ال ِقيام ِة حت يسأل عن عم ِره
َ
َ َو َع ْن َمالهِ ِ م ِْن َأ ْين،ِيم َف َع َل
َ  َو َع ْن عِلْمه ف،ُِيما َأ ْف َناه
ف
ِِ
َ
َ
ْ
ُِيم أبْلاَ ه
َ  َو َع ْن ج ْسمه ف،ِيم أ ْن َف َق ُه
َ اكتَ َس َب ُه َوف
ِِ ِ
"Tidak akan bergerak kedua kaki seorang
hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya untuk apa dia
habiskan, dan tentang ilmunya; apa yang
telah dia amalkan, tentang hartanya dari
mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan, dan ditanya tentang jasadnya;
untuk apa dia gunakan" (HR. At-Tirmidzy,
dishahihkan Syeikh Al-Albany)
Jadi harta dunia bila dicari hanya karena
kelezatan semata dan bukan karena Allah,
maka akan menyusahkan pemiliknya di
awal (ketika di mencari), di tengah (ketika
dia menjaganya), dan di akhir kelak(ketika
menghadapi hari perhitungan).
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"Ilmu bertambah (tumbuh berkembang)
terus dengan diamalkan, sedangkan
harta berkurang setiap kali diinfaqkan
(dikeluarkan)"
Ilmu bertambah dengan dua cara, pertama
dengan diamalkan, yang kedua dengan
disampaikan kepada orang lain. Oleh karena itu sebagian riwayat datang dengan la-

fadz " "ىلع اإلنفاقyaitu bertambah ilmu
tersebut dengan diinfaqkan kepada orang
lain . Ilmu bertambah dan tumbuh ketika
diamalkan karena ilmu tersebut akan semakin menancap kokoh di dalam hatinya.
Dan ilmu akan bertambah ketika disampaikan ke orang lain karena pemiliknya setiap kali menyampaikan ilmu tersebut
maka pertama: ilmu yang ada di dalam
hatinya akan bertambah dalam, dan yang
kedua: semakin banyak orang yang mengetahui ilmu tersebut. Ilmu yang awalnya
hanya diketahui oleh satu orang, kemudian disampaikan kepada 5 orang, maka
sekarang yang mengetahui ilmu tersebut
menjadi 6 orang. Dan orang yang pertama
tidak akan kehilangan ilmu tersebut.
Jadi ilmu seperti api yang awalnya kecil,
apabila diambil darinya maka akan bertambah dan asalnya tidak berkurang. Bahkan sering seseorang ketika menyampaikan
suatu masalah, dia justru bisa mengetahui
masalah yang lain, yang sebelumnya tidak
dia ketahui. Dan ini adalah sebagai balasan dari Allah bagi orang yang berusaha
mengajari ilmu bagi manusia, Allah akan
mengajari dia juga ilmu. Dalam sebuah
hadist Qudsi Allah mengatakan :

يا ابن آدم أنفق أنفق عليك
"Wahai anak Adam, berinfaqlah maka Aku
akan berinfaq untukmu" (Muttafaqun 'alaihi, dari hadist Abu Hurairah radhiyallahu
'anhu)
Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa infaq
disini mencakup infaq ilmu.
(Lihat Miftah Daari As-Sa'aadah 1/128).

Adapun harta, setiap kali dibelanjakan
untuk kepentingan dunia maka dia akan
berkurang jumlahnya secara zhahir.
"Mencintai ilmu adalah termasuk agama, yang kita beribadah kepada Allah
dengan rasa cinta tersebut"
Ilmu agama adalah warisan para nabi 'alaihimussalam, Allah mencintai ilmu ini dan
mencintai para pembawanya, dan mencintai apa yang dicintai Allah adalah ibadah,
oleh karena itu mencintai ilmu adalah termasuk diperintahkan dalam agama dan
merupakan ibadah kepada Allah. Adapun
mencintai harta dunia maka bukan termasuk ibadah, dan dalam keadaan tertentu
bisa tercela.
"Ilmu membuahkan ketaatan orang
lain kepada orang yang berilmu tersebut semasa dia hidup"
Maksudnya seseorang yang berilmu, ilmunya akan menjadi sebab adanya ketaatan orang lain kepadanya, tanpa adanya
pemaksaan. Apabila dia berbicara akan
didengar, apabila dia berpendapat akan
dianggap pendapatnya, bahkan oleh para
penguasa sekalipun. Yang demikian karena para ulama mereka tidak berbicara dan
berpendapat kecuali dengan ilmu yang diambil dari firman Allah dan hadist Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.
"Ilmu meninggalkan sebutan yang baik
setelah meninggalnya orang alim tersebut"
Maksudnya seorang alim apabila meninggal maka nama baik dan jasanya akan
dikenang oleh manusia sepanjang masa.
Lihat para ulama yang meninggal ratusan
tahun yang silam, dari semenjak para sahabat sampai zaman sekarang, Allah masih mengabadikan nama mereka sampai
hari ini. Nama-nama mereka banyak disebut di majelis-majelis ilmu, di kitab-kitab
dan lain-lain. Buku-buku mereka masih
dibaca dan memenuhi perpustakaan-perpustakaan.
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"Apa yang diperbuat karena harta akan
hilang bersama kemusnahannya"
Maksudnya hubungan antara manusia
yang hanya didasarkan harta akan musnah
bersama musnahnya harta tersebut, seperti seseorang yang mencintai atau menghormati orang lain karena diberi harta, maka
ketika dia tidak lagi memberinya harta, diapun tidak lagi mencintai dan menghormatinya. Berbeda dengan hubungan dan saling mencintai karena ilmu maka ini akan
kekal meskipun 'alim tersebut sudah tidak
bisa memberikan ilmu karena pikun misalnya, bahkan ketika dia sudah meninggal,
hati manusia masih mencintainya.
"Orang yang menumpuk harta maka mati
(nama mereka) sedang mereka dalam keadaan hidup (jasadnya), dan para ulama
(namanya) akan tetap ada selamanya;
jasad mereka hilang (musnah), tapi sifatsifat teladan mereka (yaitu para ulama)
ada di dalam hati (manusia)"
Maksudnya orang yang memiliki harta
maka nama-nama mereka tidak disebut,
dan tidak terkesan dalam hati manusia
apabila harta tersebut tidak sampai manfaatnya kepada mereka, sehingga dia dianggap seperti orang yang sudah mati,
meskipun mereka sebenarnya hidup. Ini
berbeda dengan ilmu, dimana pemiliknya
meskipun sudah meninggal tetapi tetap diingat oleh manusia dalam hati mereka dan
sering disebut oleh lisan mereka, seakanakan para ulama tersebut masih hidup.
Demikianlah sebagian keutamaan ilmu
agama di atas harta dunia yang disebutkan
oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu 'anhu, dan Ibnul Qayyim rahimahullahu telah menyebutkan banyak
keutamaan ilmu di atas harta dalam kitab
beliau Miftah Daar As-Sa'aadah, di antaranya:
1. Ilmu adalah warisan para nabi; sedang
harta adalah warisan raja dan orang
kaya.

2. Ilmu ikut masuk menemani pemiliknya
di alam kubur, sedang harta meninggalkan pemiliknya.
3. Ilmu menghakimi harta, dan harta tidak
menghakimi ilmu.
4. Ilmu yang bermanfaat hanya Allah berikan kepada orang yang beriman, sedang harta Allah berikan kepada orang
mu'min maupun kafir.
5. Seorang 'alim dibutuhkan oleh semua
orang dari para raja sampai rakyat jelata, sedangkan orang kaya yang butuh
kepadanya hanya orang miskin.
6. Ilmu mengajak pemiliknya untuk
tawadhu' dan ikhlash kepada Allah, sedang harta mengajak pemiliknya untuk
pamer, menyombongkan diri, bermaksiat serta menyembah kepada harta
tersebut.
7. Kelezatan ilmu terus menerus dirasakan, baik ketika diawal dia mendapatkan atau ketika dia mengamalkan dan
menyampaikannya. Sedangkan harta
nikmatnya hanya di awal ketika dia
baru mendapatkannya.
Dan bukanlah maksud dari apa yang kita
sampaikan di atas, adalah anjuran meninggalkan dunia secara total. Silakan kita
bekerja mencari dunia namun jadikanlah
ilmu sebagai imam dan pedoman, jadikanlah harta mau diatur dengan ilmu agama.
Ilmu agama mengatur supaya kita mencari harta yang halal dan meninggalkan
yang haram. Ilmu agama menyuruh kita
bertawakkal kepada Allah dan tidak bertawakkal kepada sebab. Ilmu menyuruh
kita untuk qanaah (merasa cukup dengan
pemberian Allah), meyakini bahwa rezeki
sudah ditetapkan oleh Allah, tidak akan
bertambah dan tidak berkurang, menggunakan harta di jalan Allah dan tidak menggunakannya dalam kemaksiatan, dan ilmu
agama menyuruh kita supaya harta dunia
tidak melalaikan kita dari akhirat.
Demikian, wa aakhiru da'waanaa anil
hamdu lillahi rabbil 'alamin.
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LAUNCHING WISMA HSI ABDULLAHROY
CABANG YOGYAKARTA.

A

lhamdulillah pada tanggal 1 Februari 2019 telah dibuka
Wisma HSI AbdullahRoy cabang Yogyakarta. Wisma HSI
adalah Sekretariat HSI AbdullahRoy di Jogja & Sekitarnya.
Wisma HSI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
terhadap para peserta HSI AbdullahRoy dan sebagai sarana untuk
bersilaturahmi pengurus maupun peserta HSI AbdullahRoy secara
umum, khususnya yang tinggal atau sedang berada di Yogyakarta
dan sekitarnya.
Alamat:
Perumahan Candi Gebang Permai BB10, RT 15 RW 63,
Wedomartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta.
No Kontak
0817777667
Personil yangg ada di Wisma HSI
Dona Setia hadi
Kusbandono S
Abdul Aziz
Jam Kerja
Jam kerja adalah hari senin sd jumat dari pukul 09.00 sd 16.00,Yuuuk… Bagi saudara-saudariku jangan sungkan untuk singgah
dan bersilaturahmi.

PROGRAM MULAZAMAH HSI ABDULLAHROY

P

rogram Dakwah Offline yang digulirkan oleh
Yayasan HSI AbdullahRoy. Yaitu untuk kaderisasi
dai, dengan sistem belajar mempelajari kitab
aqidah secara intensif. Dimulai pertama kali sejak 15
Januari 2018, bertempat di Ponpes Riyadhus Sholihiin
Pandeglang, Banten. Alhamdulillah sekarang sudah
sampai angkatan yangg ke-4.
Metode Belajar
Metode belajar adalah dengan sistem Mulazamah,
peserta belajar langsung di hadapan Al-ustadz Dr.

Abdullah Roy, M.A hafidzahullahu ta’ala mempelajari
kitab-kitab aqidah ahli sunnah wal Jama’ah. Program
direncanakan 2,5 bulan untuk menyelesaikan 2 kitab
aqidah dan ditambah materi tahfidz dan bahasa Arab.
Untuk materi utama adalah kajian kitab, dilaksanakan
setiap hari Senin hingga Jum’at, setiap selesai sholat
ashar hingga menjelang waktu Maghrib, dan setiap
awal pengajian selalu diadakan murajaah materi yang
dikaji pada pertemuan sebelumnya, Adapun materi
tambahan, tahfidz dan bahasa Arab dilaksanakan pada
pagi harinya mulai jam 8 pagi hingga jam 11 siang.
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Tempat Belajar
Program awal mulazamah
dilaksanakan di Ponpes
Riyadhushalihiin Pandeglang,
mulai Januari 2018 sampai
Agustus 2018, kemudian
dari Agustus 2018 hingga
sekarang program Mulazamah
dilaksanakan di Wisma HSI
AbdullahRoy Jember, bertempat
di Lingkungan STDI Imam
Syafi’i Jember, tepatnya di desa
Pakem, kecamatan Sumbersari,
kabupaten Jember.
Peserta Mulazamah
Peserta program berasal dari
berbagai kota dari beberapa
penjuru tanah air khususnya
pulau Jawa, bahkan ada
beberapa yang dari luar pulau
yaitu dari Sumatera dan
Kalimantan.
Suasana Belajar
Suasana belajar sangat
menyenangkan,
dan dalam kondisi tertentu
terasa agak menegangkan,
khususnya pada sesi murajaah
sebelum kajian kitab pada sore
hari, karena masing-masing
peserta program akan ditanya
oleh ustadz mengenai materi
yang telah disampaikan pada
pertemuan sebelumnya, tentu
hal ini sangat mendebarkan,
beberapa agak takut kesulitan
atau tidak bisa menjawab
pertanyaan dari ustadz
12 Kitab materi utama program
mulazamah HSI :

 العقيدة الطحاوية أليب جعفر.١
الطحاوي رمحه اهلل (املتوىف سنة
)ـه١٢٣
 رشح أصول اعتقاد أهل السنة.٢
واجلماعة ل�لال�كايئ رمح��ه اهلل
)ـه٨١٤ (املتوىف سنة

ملعة االعتقاد البن قدامة املقديس
)ـه٠٢٦ رمحه اهلل (املتوىف سنة
العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم
ابن تيمية رمحه اهلل (املتوىف سنة
)ـه٨٢٧
نواقض اإلسالم للشيخ حممد بن
عبد الوهاب رمحه اهلل (املتوىف
)ـه٦٠٢١ سنة
األصول اثلالثة للشيخ حممد بن
عبد الوهاب رمحه اهلل (املتوىف
)ـه٦٠٢١ سنة
القواعد األربع للشيخ حممد بن
عبد الوهاب رمحه اهلل (املتوىف
)ـه٦٠٢١ سنة
األصول الستة للشيخ حممد بن
عبد الوهاب رمحه اهلل (املتوىف
)ـه٦٠٢١ سنة
كتاب اتلوحيد للشيخ حممد بن
عبد الوهاب رمحه اهلل (املتوىف
)ـه٦٠٢١ سنة
كشف الشبهات للشيخ حممد بن
عبد الوهاب رمحه اهلل (املتوىف
)ـه٦٠٢١ سنة
 بن.فضل اإلسالم للشيخ حممد
عبد الوهاب رمحه اهلل (املتوىف
)ـه٦٠٢١ سنة
القواعد املثىل للشيخ حممد بن
صالح العثيمني رمحه اهلل (املتوىف
) ـه١٢٤١ سنة

.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
.١١
.١٢

Pembukaan Pendaftaran
Angkatan Baru
Nantikan pembukaan
pendaftaran baru program
Mulazamah HSI AbdullahRoy.
insyaallah dibuka setelah
bulan Ramadhan nanti,
dengan materi kitab Syarah
Ushul I'tiqaad Ahlissunah
waljama'ah karya Imam AlLalika'i.
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LAPORAN
KEGIATAN INTERNAL
HSI PEDULI

Laporan HSI Peduli 031
Program: Bantuan Kesehatan

Laporan HSI Peduli 032
Program: Bantuan Pendidikan

Sebuah kecelakaan telah menghantam kepala
Bapak Trisno (38 th) yang merupakan peserta
aktif HSI Abdullah Roy Angkatan 161. Kondisi ini
menyebabkan beliau harus terus dalam perawatan
Rumah Sakit di Tanjung Pinang. Biaya pengobatan
yang ditaksir 60 juta rupiah pun kini membengkak
hingga 100 juta rupiah dikarenakan harus segera
dilakukan tindakan operasi kraniotomi pada kepala
beliau ( perasi dengan prosedur pembedahan pada cranium
atau bagian tengkorak yang melindungi otak).

Nur Anggraini (42 tahun), seorang ibu rumah
tangga di Sleman, DIY yang juga peserta aktif
HSI AbdullahRoy angkatan ART172. Ibu Nur
bersama suami dan tiga anak mereka hidup dari
penghasilan suami sebagai pengajar Madrasah
Ibtidaiyyah sebesar sekitar Rp1.300.000,00
perbulan. Ketiga anak mereka belum sekolah.

Bapak Trisno dan keluarga berdomisili di daerah
Tanjung Pinang. Bersama istri dan dua putra mereka,
keluarga ini merupakan penuntut ilmu yang maa
syaallah luar biasa. Dalam kondisi yang terdesak
seperti ini pun, istri beliau tidak mau menggunakan
BPJS atau bantuan asuransi lain dikarenakan
kekhawatirannya akan dosa riba.
Alhamdulillahilladzi bini’ mati tatumusholihaat, Team
HSI Peduli, Pada Tanggal 15 Januari 2018 Allah
mudahkan untuk menyalurkan bantuan via Flash
Donasi. Donasi yg terkumpul sebesar Rp 52.749.193,dan telah disalurkan kepada Bapak Trisno. Semoga
dapat membantu biaya operasi beliau, dan semoga
Allah segera mengangkat penyakit beliau sehingga
bisa sembuh seperti sedia kala, Allahumma Aamiin.
Jazaakumullahu khairan kepada para donator HSI
Peduli , Semoga Apa yang dilakukan menjadi
pemberat amal timbangan kebaikan di akhirat kelak,
Allahumma Aamiin
Verifikator lapangan:
Nama: Abdul Harits
NIP: ARN161-1650

Qadarullah keluarga ini memiliki masalah
terkait pengembalian dana pinjaman sebesar
Rp2.500.000,00 yang digunakan untuk biaya
rawat inap salah satu putri beliau,
Alhamdulillah atas izin Allah Tabaraka
wa Ta’ala, pada tanggal 16 Januari 2018
bantuan HSI Peduli sebesar Rp800.000,00
dan Rp940.000,00 telah disalurkan langsung
melalui Sekolahan untuk pelunasan PSB putri
beliau. Sedangkan tambahan santunan sebesar
Rp2.260.000,00 diserahkan melalui suami ibu
Nur. Kami mengucapkan terima kasi atas segala
bentuk bantuan para muhsinin HSI Peduli,
Jazakumullah khairan, semoga memberatkan
timbangan hasanah di akhirat kelak. Amin ya
Rabbal ‘Alamin.
Verifikator lapangan:
Nama : Safaru Widodo
NIP : ARN172-24135
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Laporan HSI Peduli 035
Program : Bantuan Kesehatan

Laporan HSI Peduli 036
Program : Bantuan Kesehatan

Wanda (35 th) merupakan salah satu warga Bekasi.
Beliau dan istrinya sudah tinggal di daerah tersebut
selama 4 bulan dengan status rumah kontrak
dengan biaya sewa Rp. 1.000.000,00-. Beliau juga
mendapatkan bantuan untuk membayar sewa
sebesar Rp. 500.000,00- dari adik beliau dikarenakan
beliau diminta untuk mengurus kedua orangtua
mereka. Beliau merupakan salah satu anggota HSI
ARN171. Sehari-hari Pak Wanda bekerja sebagai
pedagang kaki 5 dan dari hasil pekerjaan tersebut
beliau mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00per bulan.

ARN172, Bapak Tukimin (50th). Saat ini, bapak
dari empat orang anak ini tinggal satu atap
dengan mertuanya di rumah sederhana di
daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk memenuhi
kebutuhan hidup beliau dan keluarganya,
sehari-hari beliau berkeliling berjualan telur
goreng.

Qodarullah, Istri Pak Wanda sedang sakit dan dirawat
di Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan,
karena istri beliau tiba-tiba mengalami sakit perut
yang sangat hebat. Setelah dilakukan pemeriksaan
USG ternyata istri Pak Wanda mengalami infeksi
usus dan batu ginjal dan pengobatan bisa dilakukan
dengan tindakan laser. Alhamdulillahilladzi bini’
mati tatumusholihaat, pada tanggal 18 Januari 2018
Pak Wanda mendapatkan bantuan donasi dari Tim
HSI Peduli berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00-.
Semoga Allah angkat sakit istri beliau dan segera
diberikan kesehatan, Aamiin.

Qadarullah, Putra ke-4 beliau yang baru saja lahir
harus dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit di
kota Sidoarjo dikarenakan menderita penyakit
kuning dan infeksi paru-paru.
Alhamdulillahilladzi bini’ mati tatumusholihaat,
Pada Tanggal 25 Januari 2018, Team HSI Peduli
telah menyalurkan bantuan dana kepada Bapak
Tukimin sebesar Rp 7.000.000,-. Semoga bantuan
ini bisa membantu biaya perawatan putra
beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala segera
mengangkat penyakit putra beliau dan bisa
segera dibawa pulang ke rumah.

Jazakumullahu khoiron kepada Tim HIS Peduli dan
donatur yang telah membantu Pak Wanda, semoga
Allah membalas dengan kebaikan. Aamiin

Jazaakumullahu khairan kepada para muhsinin
HSI Peduli. Semoga Allah memberikan balasan
yang terbaik dan menjadi pemberat amal
kebaikan di akhirat kelak, Allahumma Aamiin.

Verifikator lapangan:
Nama : Yusron
NIP : ARN181-25196

Verifikator lapangan:
Nama : Alfian Prasetyo
NIP : ARN162-10021
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Laporan HSI Peduli 038
Program: Tali Asih

Dalam rangka kepedulian terhadap semua
pihak yang ikut serta dalam dakwah HSI
AbdullahRoy, HSI Peduli memiliki program
Tali Asih untuk membantu para admin serta
pengurus HSI yang sedang tertimpa musibah
atau mengalami kesulitan. Adalah akhi Setyo,
salah seorang admin HSI AbdullahRoy yang
juga merupakan peserta angkatan ARN172 yang
Qadarullah dirawat di rumah sakit. Akhi Setyo
memiliki seorang istri yang berprofesi sebagai
dokter spesialis anak
Akhi Setyo dirawat di Rumah Pondok Indah dan
dipindah ke RS Gatot Subroto untuk menjalani
operasi. Bantuan yang telah beliau terima adalah
bantuan ambulan yang diberikan oleh Yayasan
Amal Sahabat Sunnah.
Alhamdulillah dengan izin Allah Tabaraka
wa Ta’ala pada tanggal 31 Januari 2018 lalu
HSI Peduli telah menyerahkan bantuan Tali
Asih kepada akhi Setyo sebesar 5 juta rupiah.
Jazakumullahu khairan kepada para muhsinin HSI
Peduli atas segala bentuk bantuan nya, semoga
menambah timbangan hasanah di akhirat kelak.
Amin ya Dzal Jalali wal Ikram.
Verifikator lapangan:
Nama : Refinaldi
NIP : ARN172-21224

Laporan HSI Peduli 039
Program: Tali Asih

Tali asih merupakan bantuan dana dari
HSIP yang diberikan kepada admin,
musyrif,
koordinator
serta
Pengurus
HSI AbdullahRoy lainnya yang sedang
mengalami kesulitan. Ukhti Ummu Ibrahim
telah menjadi admin HSI AbdullahRoy
cukup lama. Qadarullah beliau mengalami
masalah dimana beberapa anggota keluarga
yang beliau cintai menderita sakit hingga
dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah
atas izin Allah Jalla wa A’la bantuan Tali
Asih HSI Peduli dapat disalurkan kepada
ibunda Witri Ummu Ibrahim sebesar 5
juta rupiah pada tanggal 1 Februari 2018
silam. Jazakumullahu khairan kepada para
muhsinin HSI Peduli atas segala bentuk
bantuan yang telah diberikan, semoga Allah
Ta’ala meridhoi sehingga menjadi pemberat
timbangan hasanah diakhirat kelak.

ّ ّٰآمني الل
هم آمني

Verifikator lapangan:
Nama : Arif Abu Muhammad
NIP
: ARN134-0173
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Laporan HSI Peduli 040
Program: Bantuan Kesehatan

Laporan HSI Peduli 041
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Indramayu, Ibu Rosmiyati adalah salah satu
warga Indramayu beliau sudah tinggal di
daerah tersebut selama 15 tahun. Beliau tinggal
di rumah tersebu bersama suaminya dan
putrinya yang masih duduk di SMAIT. Ibu Iyos
sehari-hari bekerja sebagai seorang guru, beliau
mendapatkan upah sebesar Rp. 3.700.00,- per
bulan dan suami Bu Iyos berpenghasilan Rp.
4.200.000,00- per bulan. Beliau merupakan salah
satu Anggota HSI ART161.

Innalillahi wainna ilayhi rooji’un,
Pada tanggal 05 Februari 2018, anak dari
bapak Fakhruddin meninggal dunia di
dalam kandungan, sehinga harus dilakukan
tindakan operasi. Alhamdulillah operasi
sudah dilakukan dan berjalan dengan
lancar. Istri beliau masih dirawat di RS
untuk menjalani perawatan.

Qodarullah, suami Bu Iyos diberikan cobaan
dengan sakit kebocoran lambung dan
penyumbatan usus. Saat ini beliau sangat
membutuhkan bantuan berupa dana untuk
pengobatan suami Beliau.
Alhamdulillahilladzi bini’ mati tatumusholihaat,
pada tanggal 9 Februari 2018 Tim HSI Peduli
telah menyalurkan bantuan untuk pengobatan
suami beliau berupa uang sebesar Rp.
5.000.000,00-. Jazakumullahu khoiron kepada Tim
HSI Peduli dan para Donatur atas bantuan yang
telah diberikan kepada Beliau. Semoga Allah
balas dengan kebaikan dan Allah segera angkat
penyakit suami beliau. Aamiin

Alhamdulillahilladzi bini’ mati tatumusholihaat,
pada tanggal 6 Februari 2018 Tim HSI peduli
telah menyalurkan bantuan kepada Bapak
Fakhruddin senilai Rp. 5.000.000,00Jazakumullahu khoiron, kepada seluruh tim
HSI Peduli dan para donatur. Semoga Allah
membalas dengan kebaikan, Aamiin.

Verifikator lapangan:
Nama : Melandri Jefri Agus Novianto
NIP : ARN172-06141

Verifikator lapangan:
Nama : Catur Purnomo
NIP : ARN172-22064
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ART172, Rani, ibu yang memiliki 3 orang anak
ini sehari-hari membantu nafkah keluarga
dengan berjualan. Suami beliau bekerja sebagai
supir. Pendapatan yang tidak menentu sering
kali menyebabkan mereka harus menunggak
biaya SPP putra/putri mereka dan juga iuran
bulanan lain seperti BPJS. Ibu Rani yang sedang
hamil besar dan diharuskan untuk melahirkan
dengan cara sesar. Qadarullah Rumah Sakit
tidak menerima pembayaran BPJS, pendapatan
mereka tidak memungkinkan untuk membayar
biaya operasi yang cukup besar yaitu sekitar
Rp.11.000.000,-.

Sebagai wujud kepedulian Team HSI Peduli akan
kontribusi jajaran pengurus HSI Abdullah Roy,
HSI Peduli membuat program yang dinamakan
TALI ASIH yang merupakan sebuah program
yang dikhususkan untuk membantu jajaran
pengurus HSI secara keseluruhan dari HSIC
hingga para admin yang sedang mengalami
kesusahan atau musibah.

Alhamdulillahilladzi bini’ mati tatumusholihaat,
Pada Tanggal 21 Februari 2018, Team HSI Peduli
Allah mudahkan untuk menyalurkan donasi
sebesar Rp 12.000.000,- untuk biaya operasi
caesar Ibu Rani.
Jazaakumullahu khairan kepada para muhsinin
HSI Peduli. Alhamdulillah saat ini Ibu Rani
sudah melahirkan dengan lancar, sehat bayi dan
juga ibunya. Semoga Allah memberikan balasan
yang terbaik dan menjadi pemberat amal
kebaikan di akhirat kelak kepada para muhsinin
HSI Peduli, Allahumma Aamiin.
Verifikator lapangan:
Nama : Yulia Bintu M. Yusuf
NIP : ART172-42146

Nama beliau Puspita, beliau merupakan
peserta aktif HSI Abdullah Roy angkatan 152.
Sejak tahun 2016 beliau telah aktif menjadi
admin HSI hingga saat ini. Qadarullah beliau
mengalami kecelakaan. Alhamdulillahilladzi bini’
mati tatumusholihaat, Team HSI Peduli, Pada
Tanggal 21 Februari 2018 Allah mudahkan
untuk memberikan donasi kepada Mba Puspita
sebesar Rp. 5.000.000,- . Semoga bisa membantu
biaya pengobatan beliau. Semoga Allah segera
mengangkat penyakit beliau dan menjadikan
setiap peluh yang dirasakan karena sakitnya
sebagai penggugur dosa-dosa beliau. Allahumma
Aamiin. Jazaakumullahu khairan kepada para
donator HSI Peduli , Semoga Apa yang dilakukan
menjadi pemberat amal timbangan kebaikan di
akhirat kelak, Allahumma Aamiin
Verifikator lapangan:
Nama : Astri Dewi
NIP : ART151-0832
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Indah, peserta HSI AbdullahRoy angkatan
ART181 asal Kalimantan Timur, adalah seorang
mahasiswi tingkat akhir di Institut Pertanian
Bogor. Saat ini ukhti Indah sudah di semester
akhir dan sedang menyelesaikan penelitian dan
tugas akhir.
Saat ini ukhti Indah terkendala masalah uang
kuliah yang mencapai 9 juta rupiah per semester.
Tunggakan beliau saat ini adalah uang kuliah
semester terakhir, Sebelumnya ukhti Indah
menerima beasiswa, namun hanya hingga
semester 9. Ukhti Indah juga dibantu saudarisaudari dan paman beliau, namun karena
keterbatasan mereka tidak mampu membiayai
sepenuhnya. Alhamdulillah atas izin Allah Ta’ala
bantuan dari HSI Peduli dapat disalurkan pada
tanggal 26 Februari 2018 sebesar 9 juta rupiah
untuk pelunasan uang kuliah ukhti Indah.
Kemudian pada tanggal 15 April 2018 untuk
bantuan tahap kedua sebesar 5 juta rupiah.
Jazakumullah kepada para muhsinin atas bantuan
nya, semoga Allah Ta’ala meridhoi dan menjadi
penambah pahala kebaikan.
Verifikator lapangan:
Nama : Rina Jaya
NIP : ART172-19114

Laporan HSI Peduli 045
Program: Bantuan Duka

Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Telah sampai
kepada tim HSI Peduli berita duka dari
Matraman, Jakarta Pusat.Ukh Citra, peserta HSI
AbdullahRoy angkatan ART181 telah meninggal
dunia pada Februari 2018 di Rumah Sakit Bunda
Menteng. Beliau meninggal dunia setelah
melahirkan anak keduanya pasca tindakan
operasi cesar (Sectio Caesarea).
Alhamdulillah atas izin Allah Ta’ala Bantuan
Duka dari HSI Peduli dapat disalurkan melalui
suami ukhti Citra Perwita Sari pada tanggal 23
Februari 2018 sebesar 2 juta rupiah.
Jazakumullahu khairan kepada para muhsinin
atas segala bentuk bantuan dan dukungannya,
semoga Allah Ta’ala meridhoi sehingga dapat
menjadi pemberat timbangan hasanah di akhirat
kelak. Amin ya Rabbal ‘alamin
Verifikator lapangan:
Nama : Andik Dwi Susanto
NIP : ARN172-09028
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Sidoarjo, Ibu Siti merupakan salah satu
warga Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau sudah
tinggal di daerah tersebut selama 31 th,
Suami beliau sudah meninggal dunia. Ibu
Siti memiliki 4 orang anak. Saat ini beliau
tinggal bersama dua putrinya di daerah
tersebut. Beliau masih aktif sebagai salah
satu peserta HSI ART151.

Annisa merupakan warga Jakarta Timur.
Annisa aktif sebagai member HSI ART152
dan Admin di HSI AbdullahRoy. Qodarullah,
Ibu beliau mengalami patah tulang di bagian
lutut dan diharuskan menjalani operasi.

Qodarullah Beliau sedang diberikan ujian
dengan sakitnya mata sebelah kanan.
Alhamdulillahilladzi bini’ mati tatumusholihaat,
pada tanggal 25 Februari 2018 Tim HSI
Peduli telah menyalurkan donasi untuk
pengobatan mata sebesar Rp. 2.000.000,00-.
Jazaakumullahu khairan kepada para donatur
dan Tim HSI Peduli, Alhamdulillah Bu Siti
bisa membeli lensa untuk matanya. Semoga
Allah membalas Donatur dengan kebaikan,
Aamiin.

Alhamdulillahilladzi bini’ mati tatumusholihaat,
pada tanggal 26 Februari 2108, Tim
HSI Peduli telah menyalurkan bantuan
kepada Annisa sebesar Rp. 5.000.000,00-.
Jazaakumullahu khairan kepada para donatur
dan HSI Peduli, semoga Allah membalas
kebaikan kalian semua.Aamiim.
Verifikator lapangan:
Nama : Umamah ART 151
NIP : ARN172-05213

Verifikator lapangan:
Nama : Supiyani
NIP : ART171-11122
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Laporan HSI Peduli 049
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Innalillahi wa Inna ilayhi rooji’un, Setiap yang
bernyawa pasti akan merasakan kematian,
begitu pula yang terjadi pada suami Ibu
Supikoh (ART181), Beliau menghembuskan
nafas terakhirnya pada tanggal 20 Februari 2018.
Berdasarkan diagnosa dokter, kematian suami
disebabkan karena serangan jantung.

Menjadi Karyawan di SDIT tak menjadikan
putus semangat Pak Suhendar ( 35th ) untuk
terus berikhtiar menyekolahkan keempat anakanaknya, Peserta Aktif HSI Abdullah Roy
angkatan 181 ini bersama istri dan anak-anaknya
berdomisili di daerah Banten. Salah satu putra
beliau memiliki penunggakan biaya sekolah
sebesar Rp 2.575.000,-. Alhamdulillahilladzi bini’
matihi tatumusholihaat, pada tanggal 23 April
2018 Tim HSI peduli telah menyalurkan donasi
sebesar Rp 2.575.000,- kepada bapak Suhendar
untuk membayar tunggakan biaya pendidikan
putra beliau.

Alhamdulillahilladzi bini’ mati tatumusholihaat,
pada tanggal 1 Maret 2018 Tim HSI peduli
telah
menyalurkan
santunan
kematian
kepada ibu Supikoh senilai Rp. 2.000.000,00.
Allahumaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fuanhu
Allahumma Aamiin
Jazakumullahu khoiron, kepada seluruh tim HSI
Peduli dan para donatur. Semoga apa yang
dilakukan Allah balas dengan timbangan amal
kebaikan di akhirat kelak. Allahumma Aamiin.
Verifikator lapangan:
Nama : Ratna Kusumaningrum
NIP : ART162-05123

Jazakumullahu khoiron, kepada seluruh tim HSI
Peduli dan para donatur. Alhamdulillah kini
Pak Suhendar sudah tidak memiliki tunggakan
SPP putra beliau. Semoga Allah menjadikan apa
yang dilakukan sebagai pemberat timbangan
amal kebaikan di akhirat kelak. Allahumma
Aamiin
Verifikator lapangan:
Nama : Guntur Gunawan
NIP
: ARN172-22136
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Dewi (23 tahun), adalah peserta HSI AbdullahRoy

angkatan ART172 asal Padang, Sumatera Barat.
Sejak tiga bulan terakhir, ukhti Dewi tinggal jauh
dari orang tuanya di kontrakan, yaitu semenjak
beliau menjadi guru di Tahfizh Anak Usia Dini.
Keterbatasan kondisi keuangan yang ukhti
Dewi hadapi, tidak menyurutkan ghirahnya
dalam menuntut ilmu. Ukhti Dewi mengikuti
perkuliahan jarak jauh di Huffaazhussunnah
Indonesia yang ujian semesternya di LIPIA
Jakarta. Ukhti Dewi tidak segan berbagi ilmu
Bahasa Arab dengan orang-orang sekitar walau
tanpa bayaran.
Saat ini Ukhti Dewi menghadapi masalah tunggakan uang semester sebesar Rp2.500.000,00 yang
sudah beliau bayarkan sebesar Rp300.000,00.
Alhamdulillah atas izin Allah Tabaraka wa
Ta’ala bantuan HSI Peduli dapat menyalurkan
bantuan pada ukh Dewi pada tanggal 3 Maret
2018 sebesar Rp2.200.000,00 untuk pelunasan
uang kuliah. Jazakumullahu khairan kepada
para muhsinin atas segala bentuk bantuannya,
semoga Allah Ta’ala meridhoi dan menjadi
pemberat timbangan hasanah di akhirat kelak.
Amin Allahumma Amin.

Laporan HSI Peduli 051
Program: Bantuan Duka

Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Telah sampai
kepada tim HSI Peduli berita duka dari
Jakarta Timur. Ibunda dari akhi Dodi, peserta
HSI AbdullahRoy angkatan ARN151 telah
meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2018 di
Rumah Sakit dalam usia 64 tahun. Ibunda akhi
Dodi rahimahallah menderita penyakit Leukemia
semenjak pulang dari umrah pada tahun 2017.
Alhamdulillah atas izin Allah Jalla wa A’la Bantuan
Duka dari HSI Peduli dapat disalurkan kepada
akhi Dodi tanggal 6 Maret 2018 sebesar 2
juta rupiah. Dengan ini kami mengucapkan
terima kasih kepada para muhsini HSI Peduli.
Jazakumullahu khairan atas segala bentuk bantuan
dan dukungannya, semoga Allah Ta’ala meridhoi
sehingga dapat menjadi pemberat timbangan
hasanah di akhirat kelak. Amin ya Rabbal ‘alamin.
Verifikator lapangan:
Nama : Nur Cholik Budaeri
NIP : ARN162-03096

Verifikator lapangan:
Nama : Alimatun Sa’diah
NIP : ART172-06007
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Laporan HSI Peduli 053
Program : Bantuan Pendidikan

Kalimantan Barat, Saudara Nurani(25 tahun)
adalah salah satu warga Kab, kubu Raya –
Kalimantan Barat. Beliau tinggal di daerah
tersebut bersama suami dan anaknya yang
belum sekolah. Beliau merupakan anggota HSI
ART181 dengan predikat terakhir Mumtaz.
Saat ini orangtua Saudara Nurani mempunyai
3 tanggungan anak yang masih menempuh
pendidikan, Saudara Nurani belum bisa banyak
membantu kedua orangtuanya karena gaji
suaminya sebagai guru honorer belum cukup
besar.

Bapak Wendy merupakan salah satu warga di Bekasi,
beliau sudah tinggal di daerah tersebut selama 5 bulan
dengan status kontrak. Beliau tinggal bersama istri
dan 4 orang anaknya. Sehari-hari Pak Wendy bekerja
sebagai sebagai pegawai honorer Pendamping Desa
Teknik Infrastruktur (PDTI) di kementrian desa
PDTT pada November 2017. Dari pekerjaan tersebut
beliau mendapatkan upah sebesar Rp. 3,75 juta – 3.84
juta. Beliau sempat bekerja di salah satu perusahaan
Riba sebelum hijrah, setelah keluar dari perusahaan
tersebut beliau menjual seluruh asset harta yang
berkaitan dengan riba termasuk rumah dan mobil.

Alhamdulillahilladzi bini’ mati tatumusholihaat,
pada tanggal 18 April 2018 Tim HSI Peduli telah
memberikan berupa donasi kepada saudara
Saudara Nurani untuk biaya pendidikan ketiga
saudaranya berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,-.
Jazaakumullahu khairan kepada para donatur HSI
Peduli dan Tim HSI Peduli atas bantuannya
kepada saudara Nurani, semoga Allah membalas
dengan kebaikan, Aamiin.
Verifikator lapangan:
Nama : Fauziana
NIP : ART151-0801

Qodarullah, saat ini beliau diberikan ujian tunggakan
biaya pendidikan 2 anaknya sebesar Rp. 8.000.000,00-.
Beliau telat membayar pendidikan kedua anak beliau
dikarenakan waktu penggajian pegawai honorer
tidak teratur waktunya dan hutang beliau sudah
cukup besar.
Alhamdulillahilladzi bini’ mati tatumusholihaat, pada
tanggal 15 Mei 2018 Tim HSI sudah menyalurkan
donasi kepada Pak Wendy berupa uang sebesar Rp.
2.000.000,00- untuk membayar pendidikan kedua
anak beliau.
Jazakumullahu khoiron kepada seluruh Tim HSI
Peduli dan para Donatur atas bantuan yang telah
diberikan kepada Pak Wendy, semoga Allah
membalas dengan kebaikan. Aamiin.
Verifikator lapangan:
Nama : Rudy Nuryanto
NIP : Mantan ARN134
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Laporan HSI Peduli 055
Jenis Program : Beasiswa Tahfidz

[Batam, ART181] Memiliki anak-anak yang sholeh
dan sholeha adalah impian setiap orang tua yang
bertaqwa. Memberikan bekal pendidikan agama
terbaik akan senantiasa orang tua upayakan, salah
satu caranya adalah dengan memasukkan mereka
ke pondok-pondok pesantren. Hal ini pula yang
dilakukan oleh Ibu Wianing dan Suami untuk
pendidikan kelima putra putrinya,

[Sukoharjo] Eko (34th) adalah peserta aktif HSI
Abdullah Roy angkatan 161 yang berdomisili di
Sukoharjo, Jawa Tengah. Beliau memiliki seorang
putra dan tiga orang putri. Putra pertama saat ini
bersekolah di SDIT. Di usia yang belum genap
10 tahun, ia sudah mampu menghafal hampir 3
Juz Al Qur’an. Pemuda kecil yang masih duduk
di bangku kelas 3 ini juga termasuk salah satu
siswa terbaik sekolahnya, tidak hanya dalam
hafalan Al Qur’an tapi juga dalam bidang ilmu
yang lain.

Penghasilan suami Ibu Wianing tidak begitu besar,
ditambah dengan gaji beliau sendiri yang tidak
seberapa sebagai guru TK. Beliau memiliki Putri kecil
yang sangat berprestrasi, terbukti dengan beberpa
piagam yang di perolehnya dan ia juga mampu
menyelesaikan hafalan Al Qur’annya hingga 27
Juz. Karena prestrasinya inilah pihak sekolah tetap
mengizinkannya tetap bersekolah di sana meskipun
memiliki tunggakan SPP.
Alhamdulillahilladzi
bini’
mati
tatumusholihaat,
pada tanggal 15 April 2018 Tim HSI peduli telah
menyalurkan donasi sebesar Rp 6.000.000,- kepada
Ibu Wianing untuk membantu pembayaran SPP putri
beliau.
Jazakumullahu khoiron, kepada seluruh tim HSI Peduli
dan para donatur. Semoga Allah menjadikan apa
yang dilakukan sebagai pemberat timbangan amal
kebaikan di akhirat kelak. Allahumma Aamiin
Verifikator lapangan:
Nama : Lucky Darmawan
NIP
: ARN162-03078

Alhamdulillahilladzi bini’ mati tatumusholihaat,
sebagai bentuk apresiasi HSI Peduli terhadap
prestasi Putra Bapak Eko, atas izin Allah
subhanahu Wa ta’ala, pada tanggal 10 April
2018 Tim HSI peduli telah menyalurkan
beasiswa prestasi sebesar Rp 1.860.000,- dan
bantuan kebutuhan sebesar 1.140.000. Semoga
Allah menjadikan putranya anak yang sholeh,
senantiasa Allah mudahkan untuk menambah
dan menguatkan hafalan Al Qur’annya.
Allahumma Aamiin. Jazakumullahu khoiron, kepada
seluruh tim HSI Peduli dan para donatur.
Semoga Allah menjadikan apa yang dilakukan
sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di
akhirat kelak. Allahumma Aamiin
Verifikator lapangan:
Nama : Samson Samsulhadi
NIP : ARN172-18180
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Rani adalah peserta HSI AbdullahRoy angkatan
ART181, adalah anak sulung dari 5 bersaudara di
Pontianak, Kalimantan Barat. Ibu dari tiga orang
anak ini sehari-harinya bekerja sebagai guru honor
di PAUD, sementara gaji suami beliau perbulannya
tersisa 1,8 juta rupiah setelah dipotong oleh bank
untuk cicilan pinjaman sebelum mereka mengenal
Sunnah.

Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Telah sampai
kepada tim HSI Peduli berita duka dari Bekasi
Timur. Ibunda dari akhi Nova peserta HSI
AbdullahRoy angkatan ART181 telah meninggal
dunia pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 15.30
WIB. Ibu beliau rahimahallah meninggal dalam
usia 58 tahun.

Masalah yang ukhti Rani hadapi adalah terkait
biaya pengobatan ibunda beliau yang terkena
penyakit stroke. Ibunda ukhti Rani masih menerima
gaji pensiunan sebesar 1,5 juta perbulan untuk
biaya sekolah saudara ukh rani. Ukhti Rani sangat
berkeinginan agar ibunda mereka segera sembuh.
Bersama adiknya ukhti Rani telah mengupayakan
pengobatan untuk ibu beliau. Alhamdulillah atas
izin Allah Tabaraka wa Ta’ala, bantuan kesehatan HSI
Peduli dapat disalurkan kepada ukhti Rani sebesar 1,5
juta rupiah pada tanggal 7 Mei 2018. Dengan ini kami
mengucapkan terima kasih kepada para muhsinin
HSI Peduli, Jazakumullahu khairan atas segala bentuk
bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah Ta’ala
meridhoi sehingga menjadi pemberat timbangan
hasanah di akhirat kelak. Amin Allahumma Amin.

Alhamdulillah atas izin Allah Tabaraka wa
Ta’ala Bantuan Duka dari HSI Peduli dapat
disalurkan kepada akhi Nova sebesar 2 juta
rupiah pada tanggal 9 Maret 2018. Dengan ini
kami mengucapkan terima kasih kepada para
muhsinin,
atas segala
bentuk bantuan dan dukungan yang telah
diberikan, semoga Allah Tabaraka wa Ta’ala
meridhoi sehingga dapat menjadi pemberat
timbangan hasanah di akhirat kelak. Amin ya
Rabbal ‘alamin
Verifikator lapangan:
Nama : Aceng Baharudin
NIP : ARN162-07006

Verifikator lapangan:
Nama : Fauziana
NIP : ART151-0801
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Innalillahi wainna ilayhi rooji’un..
Pada tanggal 09 Maret 2018 Ayah dari saudara
Aris meniggal dunia, Ibunda beliau meninggal
dikarenakan sakit. Beliau tinggal di Bandung.
Saudara Aris tercatat sebagai anggota HSI
angkatan ARN161. Alhamdulillahilladzi bini’ mati
tatumusholihaat, pada tanggal 10 Maret 2018 Tim
HSI Peduli telah menyalurkan santunan untuk
keluarga Aris sebesar Rp. 2.000.000,00-.

Laporan HSI Peduli 060
Program : Bantuan Pendidikan

(Bekasi)Nama beliau adalah Riferli, Kios
sederhana menjadi tempat beliau mencari
nafkah sehari-hari, dengan menawarkan jasa
pengetikan, cetak dan fotokopi serta berjualan
ATK. Peserta aktif HSI Abdullah Roy angkatan
172 ini memiliki 1 putra dan 3 putri.

Jazakumullahu khoiron kepada Tim HSIPeduli dan
para Donatur yang telah membantu, semoga
Allah membalas dengan kebaikan. Aamiin. Dan
semoga Ibunda saudara Aris dijauhkan dari siksa
kubur, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan
keikhlasan dan kesabaran bagi keluarga yang
ditinggalkan. Aamiin.

Kios milik akh Riferli saat ini mulai agak sepi
menyebabkan beliau terpaksa menunggak biaya
pendidikan putri-putri beliau. Alhamdulillahilladzi
bini’matihi tatumusholihaat, Team HSI Peduli,
Pada Tanggal 23 Maret 2018 Allah mudahkan
untuk menyalurkan donasi kepada
Bapak
Riferli untuk membantu membayar tunggakan
biaya pendidikan putri ke-3 beliau sebesar Rp
1.602.000,- dan juga putri ke-4 beliau sebesar
Rp 1.050.000,-. Jazaakumullahu khairan kepada
para donator HSI Peduli , Semoga Apa yang
dilakukan menjadi pemberat amal timbangan
kebaikan di akhirat kelak, Allahumma Aamiin

Verifikator lapangan:
Nama : Ivan Ariasaputra
NIP
: ARN172- 24106

Verifikator lapangan:
Nama : Ikhsan Abu Hasan
NIP : ARN162-06072
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LAPORAN
KEGIATAN EKSTERNAL
HSI PEDULI

KABAR
HSI PEDULI


RAKER HSI PEDULI
Pelaksanaan Raker HSI Peduli bertempat di
kediaman Ustadz Dr.Abdullah Roy, M.A, yaitu
di perumahan dosen STDI Jember. Raker
dilaksanakan tanggal 16 Februari 2019 lalu.
Pada momen ini Ketua HSI AbdullahRoy , bersama
Tim HSI Peduli dalam rapat kerja pengurus HSI
Peduli melaporkan hasil evaluasi kegiatan HSI
Peduli periode Tahun 2018 kepada pembina
Ustadz Dr. Abdullah Roy, M.A. Ini merupakan
laporan secara resmi yang pertama sejak HSI
Peduli berkhidmat lebih kurang 1,5 tahun lalu.
Selain melaporkan hasil evaluasi, alhamdulillah
Raker juga membahas serta merancang
program-program HSI Peduli yang insyaallah
akan direalisasikan di tahun 2019 ini. Semoga
HSI peduli dapat menjadi lebih baik dan programprogram yang ada akan mampu menjangkau
masyarakat yang lebih luas lagi. Aamiin.
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KABAR
HSI PEDULI


DAKSOS HSI PEDULI
STDI IMAM SYAFI’I
JEMBER, JAWA TIMUR
Alhamdulillah, telah
terselenggara dengan baik
Daksos HSI Peduli STDI Imam
Syafi’i Jember, Jawa Timur.
Kegiatan yang dilaksanakan
pada 17 Februari 2019 ini
berupa pembagian paket
sembako, khitanan massal,
lomba rakyat dan pasar
murah.
Penyaluran donasi dilakukan
secara simbolis bersama
ketua STDI Imam Syafi’i, yaitu
Al-ustadz DR. Muhammad
Arifin Badri, M.A ,
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KABAR
HSI PEDULI
HSI ABDULLAHROY PEDULI
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN DONASI
RAKER DAN DAKSOS STDI JEMBER
Periode 1 Oktober 2018 s.d. 14 Februari 2019
=======================================================================================

Nominal
I

Keterangan

PENERIMAAN
Penerimaan kas:
-

Donasi

Rp104,534,164

JUMLAH PENERIMAAN (I)
II

Rp104,534,164

PENGELUARAN
A. PROGRAM
-

Daksos

Rp61,534,164

Sub Jumlah Pengeluaran

Rp61,534,164

B. RAKER
-

Beban Transportasi

-

Beban Akomodasi

Rp15,103,016
Rp7,160,000

Sub Jumlah Pengeluaran

Rp22,263,016

C. PEMBELIAN
-

Pembelian HT untuk STDI

Rp13,000,000

Sub Jumlah Pengeluaran

Rp13,000,000

PENGELUARAN (II)
SALDO KAS = ( I -II )

Rp96,797,180
Rp7,736,984
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KABAR

HSI IT

Dibutuhkan saat ini:
1 orang web designer
1 orang phython developer
Untuk bekerjasama memberikan kontribusinya kepada
peningkatan serta pelayanan dakwah kepada umat melalui
dakwah tauhid
Kriteria yang dibutuhkan:
1. Mempunyai skill dan keahlian di bidangnya
2. Mempunyai waktu dan keinginan untuk berkontribusi kepada
kemajuan HSI
3. Berorientasi pada hasil
Benefit yang akan didapatkan:
1. Bekerja secara remote
2. Mukafaah (nego)
3. Pahala yang terus mengalir Insya Allah
Kirimkan aplikasi lamaran ke email :
hsi.abdullahroy@gmail.com
konfirmasi dan pertanyaan hanya melalui pesan WA di nomor:
+628129351209
TIM HSI IT
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Tanya
Ustadz

TA'BIR/ARTI

DARI SEBUAH MIMPI BURUK
Tanya: Assalamualaikum, sebelumnya maaf,
saya ingin menanyakan apa arti dari mimpi
dipukuli ibu kandung, mohon dibantu jawabannya,
soalnya masih kepikiran entah firasat atau hanya
mimpi biasa, terimakasih atas jawabannya. (ZH)
Jawab:
Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu.
Alhamdulillah rabbil 'aalamiin, washshalaatu was
salaamu 'alaa rasuulillaah wa 'alaa 'aalihii wa
shahbihii ajma'iin.

Mimpi ada 3 macam:
Pertama: mimpi yang berasal dari Allah, ini
adalah mimpi yang baik dan menyenangkan hati.
Kedua: mimpi yang berasal dari setan, ini adalah
mimpi buruk dan membuat seseorang bersedih
atau takut.
Ketiga: mimpi yang berasal dari diri sendiri,
yaitu kejadian yang terjadi ketika dia bangun
kemudian terbawa dalam mimpi.
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ُ
ُ أهاويل من الشيطان يِل
حزن
 منها:إن الرؤيا ثالث
َ ََ ُ
ُ
َ بها
ُّ
 فرياه يف، ومنها ما يهم به الرجل يف يقظ ًتِه،ابن آدم
ََ
 ومنها جزء من ست ٍة وأربعني جزءا من انلبوة،منامه
Artinya:
"Sesungguhnya mimpi ada tiga macam: mimpi yang
menakutkan yang berasal dari syetan untuk menakutnakuti anak Adam, mimpi yang berasal dari sesuatu
yang dipikirkan ketika dia bangun kemudian terbawabawa dalam tidurnya, dan mimpi yang merupakan
satu bagian dari 46 bagian kenabian" (HR.Ibnu
Majah dari 'Auf bin Malik radhiyallahu 'anhu, dan
dishahihkan Syeikh Al-Albany).
Dan mimpi yang ada ta'birnya atau tafsirnya di
antara ketiga macam tersebut adalah yang berasal

dari Allah. Berkata Al-Baghawy (wafat 516 H)
rahimahullah:

ُّ
ُ
ً
،ليس لك ما يراه اإلنسان يف منامه يكون صحيحا
ُ
 إنما الصحيح منها ما اكن من اهلل،تعبريه
وجيوز
َّ َّ
عز وجل

"Tidak semua yang dilihat oleh seseorang ketika tidurnya adalah shahih (benar) dan boleh dita'birkan
(diartikan), sesungguhnya yang shahih (benar) adalah
mimpi yang berasal dari Allah 'azza wa jalla" (Syarhussunnah 12/211)
Apabila yang dilihat dalam mimpi adalah sesuatu
yang dibenci –seperti mimpi di atas- maka
hendaknya berlindung kepada Allah dari was-was
setan dan jangan menceritakannya kepada orang
lain, Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam bersabda:

َّ
ُّ ُيح
ُ
إذا رأى أحدكم رؤيا ِبها فإنما يه من اهلل
ِّ
َ
َ فليحمد
َ  وإذا رأى.ويلحدث بها
غري
،اهلل عليها
ِ
ْ
َّ َ
َّ
 فليست ِعذ،فإنما يه من الشيطان
ه
يكر
ا
مم
ذلك
ُ
َّ
ْ
ُُّر
ِّ
 فإنها ال تضه،ألحد
 وال يذكرها،من رشها
ٍ
Artinya:
"Apabila salah seorang dari kalian bermimpi dengan
mimpi yang dia senangi maka itu berasal dari Allah,
dan hendaknya dia ceritakan (kepada orang lain), dan
apabila melihat yang lain dari hal-hal yang dia tidak sukai
maka itu adalah mimpi dari syetan; maka hendaklah
dia berlindung (kepada Allah) dari kejelekannya
(mimpi tersebut), dan tidak menceritakannya kepada
orang lain, maka sesungguhnya mimpi buruk tersebut
tidak akan memudharatinya" (HR. Al-Bukhari, dari
Abu Sa'id Al-Khudry radhiyallahu 'anhu).
Wallahu a'lam.
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Tanya
Ustadz

Bolehkah Menamai Anak
Dengan Nama Malaikat?
Tanya:
Assalaamualaikum.Bolehkah memberi nama
anak dengan nama-nama malaikat? (Ayessy)
Jawab:
Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah washshalaatu wassalaamu ‘alaa
rasuulillah.
Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum
memberi nama anak dengan nama malaikat
adalah makruh. Berkata Ibnul Qayyim
rahimahullahu ketika menjelaskan beberapa
nama yang makruh:

ومنها كأسماء املالئكة كجربائيل ومياكئيل
: قال أشهب،وإرسافيل فإنه يكره تسمية اآلدميني بها
. فكره ذلك ولم يعجبه،سئل مالك عن التسيم جبربيل
“Diantaranya adalah nama-nama malaikat seperti
Jibraa’iil, Miikaa’iil, dan Israafiil, maka memberi anak
Adam dengan nama-nama tersebut adalah makruh.
Berkata Asyhab: Malik ditanya tentang seseorang
yang memiliki nama Jibriil? Maka beliau
membencinya dan tidak beliau senangi”. (Tuhfatul
Mauduud hal:119)
Pendapat ini dirajihkan oleh Syeikh Muhammad
bin Shalih Al-’Utsaimin rahimahullahu, beliau
berkata:

 التسيم: فمن العلماء من قال:أما أسماء املالئكة
 ومنهم. إنه مكروه: ومنهم من قال.بأسمائهم حرام
، واألقرب الكراهية مثل جربيل. مباح:من قال
 فال نسيم بهذه األسماء؛ ألنها، وإرسافيل،ومياكئيل
.أسماء مالئكة

“Adapun nama-nama malaikat, maka diantara ulama ada yang mengatakan bahwa memberi nama dengan nama-nama mereka adalah haram. Dan ada yang
mengatakan makruh, dan ada pula yang mengatakan
boleh. Dan pendapat yang lebih dekat adalah makruh,
seperti Jibril, Mikail, Israfil, maka kita tidak memberi
nama dengan nama-nama ini karena nama-nama ini
adalah nama-nama malaikat”. (Asy-Syarhul Mumti’ 7/497-498)
Adapun mayoritas ulama maka mereka
mengatakan boleh dan tidak mengapa.
Ma’mar bin Rasyid Al-Azdy (wafat th. 154 H)
rahimahullah berkata:

قلت حلماد بن أيب سليمان كيف تقول يف رجل
 ال ب��أس به:يسىم جبربيل ومياكئيل؟ فقال
“Aku berkata kepada Hammaad bin Abi Sulaiman:
Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang
diberi nama Jibriil dan Mikaaiil? Beliau menjawab:
Tidak mengapa. (Dikeluarkan oleh Abdurrazzaaq
dalam Al-Mushannaf 11/40 no: 19850)
Berkata Imam An-Nawawy rahimahullah:

م��ذه��ب��ن��ا وم���ذه���ب اجل���م���ه���ور ج���واز
التسمية ب��اس��م��اء االن��ب��ي��اء وامل�لائ��ك��ة
“Madzhab kami dan madzhab jumhur adalah
bolehnya memberi nama dengan nama para nabi
dan malaikat”. (Al-Majmu’ 8/436)
Dan seorang muslim apabila memilih namanama yang tidak ada perselisihan tentang
kebolehannya maka tentunya lebih baik.Wallahu
a’lam.
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Memasuki
Waktu Shubuh
Dalam Keadaaan Junub,
Apakah Sah Puasanya?
Tanya:
Assalamu’alaikumwarahmatullahi wabarakatuhu.
Saya ingin menanyakan apakah sah puasa kita
jika kita mandi wajib ketika matahari sudah
tinggi (waktu imsak sudah lewat)? (Riswadi)
Jawab:
Wa’alaikumsalamwarahmatullahiwabarakatuhu.
Alhamdulillah, washshalaatu wassalaamu ‘alaa rasuulillah wa ‘alaa ‘aalihii wa shahbihii ajma’iin.
Jumhur ulama berpendapat bahwa barangsiapa
yang junub pada malam hari, kemudian baru mandi
setelah terbit fajar (masuk waktu shalat shubuh)
maka puasanya sah. Allah ta’ala berfirman:

Tanya
Ustadz

Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah:

ومعلوم أنه اذا جاز اجلماع إىل طلوع الفجر لزم
 ثم:منه أن يصبح جنبا ويصح صومه لقوهل تعاىل
أتموا الصيام إىل الليل

“Dan maklum bahwa apabila diperbolehkan jima’ sampai
fajar (shubuh) maka mengharuskan bolehnya seseorang
masuk shubuh dalam keadaan junub, dan sah puasanya,
karena itu Allah berfirman (yang artinya): “Kemudian
sempurnakanlah puasa sampai datang malam (tenggelam
matahari)” (Syarh Shahih Muslim 7/221)
Dan di dalam hadits Aisyah dan Ummu Salamah
radhiyallahu ‘anhumaa;

ُ ُهَّ ُ َ ُ ل
َ َ َْ لآ
َ َ َ ُ َ ْ َّ ُ
يَ ُ ْ ُ فا َن باشرِ ُ وهن َوابتغوا ما كت َب َ الل لك ْم َوكوا
َّاَ َ َ ُ ُ ه
ْ َ ْ لصبِح َ شرْ َ ُ َ ىَّ َ َ َينَّ َ َ ُ ُ خْ َ ْ ُ لأْ ْ َ ُ َ خ-صىل اهلل عليه وسلم- ِإن كن رسول الل
وا َ بوا حت يتب لكم اليط ا بيض مِن الي ِط
َ ْ ُْ ُ ً ْ َ َ ير
ُ ُ َ ُ َ َ َ
ْ َ ْ َ َ ْ ْلأ
ٍ ِجنبا مِن جم
اع غ ِ احتِالمٍ ىِف َرمضان ث َّم يصوم
]781/ا سو ِد مِن الفج ِر [ابلقرة
Artinya: “Maka sekarang campurilah mereka dan carilah
apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian (yaitu
anak), dan makan minumlah hingga terang bagi kalian
benang putih dari benang hitam, yaitu fajar” (QS. AlBaqarah: 187)
Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu :

 م��ع م��ا تقدم،أب��اح تعاىل األك��ل وال�ش�رب
ّ من إباحة اجلماع يف
ُ
الصائم
أي الليل شاء
ُ
ضياء الصباح من س��واد الليل
إىل أن يتبني
“Allah ta’aalaa membolehkan makan, minum, dan membolehkan jima’ pada malam hari, kapan saja orang yang
puasa tersebut menghendaki, sampai jelas cahaya shubuh
dari gelapnya malam” (Tafsir Ibnu Katsir 1/512).

Artinya: “Adalah Rasulullah pernah memasuki fajar pada
bulan Ramadhan dalam keadaan junub karena berhubungan
badan dengan isterinya bukan karena mimpi,kemudian
beliau berpuasa.( HR.Bukhari: 1926, Muslim: 1109)
Abul ‘Abbaas Al-Qurthuby menjelaskan bahwa diantara
faidah hadist adalah bahwasanya Nabi shallallahu
‘alaihiwasallam menggauli istrinya dan mengakhirkan
mandi sampai waktu shubuh, untuk menjelaskan
disyariatkannya (dibolehkannya) perkara ini. (Lihat AlMufhim 3/167).
Demikian pula masuk dalam masalah ini adalah
wanita yang haidh dan nifas apabila darah mereka
terhenti dan melihat sudah suci sebelum fajar, maka
hendaknya ikut puasa bersama manusia pada hari
itu sekalipun belum mandi kecuali setelah terbitnya
fajar. (Lihat Al-Mufhim, Al-Qurthuby 3/166, dan
Syarh Shahih Muslim, An-Nawawi 7/222).
Allohu A’lam.
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L A PO R A N
KEUANGAN
YAYASAN HSI ABDULLAHROY
YAYASAN HSI ABDULLAHROY PEDULI
LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN

PERIODE JANUARI TAHUN 2019
Saldo awal Rp

PERIODE FEBRUARI TAHUN 2019

154,404,465

Saldo awal Rp

PENGEMBANGAN HSI

PENGEMBANGAN HSI

BSM IDR 7109713408 - HSI ABDULLAHROY

BSM IDR 7109713408 - HSI ABDULLAHROY

Pemasukan

Pemasukan

Rp

183,032,917

Pengeluaran
Rp

111,430,050

Rp

165,892,976

Pengeluaran
Rp

262,927,878

Saldo akhir Rp

226,007,332

Saldo akhir Rp

128,972,430

Saldo awal Rp

975,651,855

Saldo awal Rp

613,125,723

SOSIAL

SOSIAL

BSM IDR 7109913407 - HSI ABDULLAHROY PEDULI

BSM IDR 7109913407 - HSI ABDULLAHROY PEDULI

Pemasukan
Rp

425,949,868

Pengeluaran
Rp

788,476,000

Pemasukan
Rp

179,681,311

Pengeluaran
Rp

444,187,620

Saldo akhir Rp

613,125,723

Saldo akhir Rp

348,619,413

Saldo awal Rp

512,849,064

Saldo awal Rp

400,647,492

Z A K AT

Z A K AT

BSM IDR 7116874231 - HSI ABDULLAHROY ZAKAT

BSM IDR 7116874231 - HSI ABDULLAHROY ZAKAT

Pemasukan
Rp

742,928

Pengeluaran
Rp

112,944,500

Pemasukan
Rp

121,186

Rp

5,047,500

400,647,492

Saldo akhir Rp

395,721,178

Saldo awal Rp

1,642,905,384

Saldo awal Rp

1,239,780,547

Pemasukan
Rp

Pengeluaran

Saldo akhir Rp

JUMLAH
KESELURUHAN
609,725,713

Pengeluaran
Rp

Saldo akhir Rp

1,012,850,550

JUMLAH
KESELURUHAN
Pemasukan
Rp

345,695,473

1,239,780,547
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226,007,332

Pengeluaran
Rp

Saldo akhir Rp

712,162,998

873,313,022

