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PENGANTAR REDAKSI

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat-Nya yang 
tidak pernah berhenti. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada 
junjungan kita, baginda Nabi Besar Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wasallam, seluruh keluarga, serta para sahabat-sahabatnya.

Pembaca Mimbar Jum’at yang budiman. Tak terasa hari ini adalah 
Jum’at terakhir di bulan Rabiul Akhir 1444 H, semoga hari-hari kita 
selalu dalam limpahan karunia, taufiq, dan ridha Allah SWT,  aamiin.

Khutbah Jum’at pada edisi kali ini, mengangkat tema “Agama 
Sumber Inspirasi Norma Kehidupan Berbangsa”, yang disampaikan 
oleh Dr. KH. Sutrisno Hadi, dalam khutbahnya beliau menyampaikan 
bahwa peran agama menjadi amat sentral dan strategis sebagai sumber 
inspirasi yang mengilhami norma-norma kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Arahan itu menjadi sumber inspirasi bagi semua anak 
bangsa, khususnya yang beragama Islam, dalam membangun hidup 
rukun, guyub, maju, berkembang pesat, dan bermartabat. Diantaranya 
al-Qur’an memberikan sejumlah norma, antara lain; tidak zalim, 
tidak membunuh, tidak berjudi, dan tidak mabuk, dan tidak korupsi.

Dalam kolom Hikmah, Ustadz Minhajul Afkar menulis 
Istiqomah dan Nilai Ketaatan kepada Tuhan-nya. Dan pada kolom 
Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, 
MA membahas tentang “Makna Esoteris Kumandang Adzan”. 
Beliau  menyampaikan adzan adalah panggilan suci yang mengajak 
setiap orang untuk menghadirkan suasana batinnya, mengingat 
Allah Zat Yang Maha Agung. Suara-suara adzan adalah panggilan 
atau “suara akhirat” bagi mereka yang hanyut dan fana dengan 
kehidupannya yang serba duniawi, untuk melembutkan jiwa yang 
kasar, membersihkan hati yang kotor, dan meluruskan pikiran yang 
bengkok. Pada kolom Kajian Zuhur Pilihan KH. Abu Hurairah Abd 
Salam LC, MA mengkaji Kitab Riyadush Shalihin Bab 2. Hadits No. 13 
dan 14 tentang Taubat. Selamat Membaca. (Mé’). r

Bismillahirrahmanirrahim. Al-hamdulillahi Rabbil ‘alamin 
was shalatu was salamu ‘ala asyrafil anbiyai wal mursalin, 

wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in
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KHUTBAH JUM’AT

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 23 Rabiul Akhir 1444 H / 18 November 2022 M)

Agama Sumber Inspirasi 
Norma Kehidupan Berbangsa  

Oleh : Dr. KH. Soetrisno Hadi, SH, MM, MSi 

اّل ا   اّء اِْل ْْع  ُه الُْمْؤّمّنْْي  ِّل د  فذق  ّعب اد  ى و  ّ ّ اَّلذ ْمُد لِّله لْح 
ًة  ه اد  ُ ش  ّيْك  هل  ُه ِل  َش  ْحد  اّت. ا ْشه ُد ا ْن ِل  ّاهل  ّاِلذ هللُا و  اّلح  الصذ
ْبُدُه  ًدا ع  مذ د  َن  ُمح  يهّ ا ْشه ُد ا نه س   ات. و  ج  ر  ّفيع  ادلذ ا ْرُجو ِّب ا ر 
ّد َن   يهّ ْ ع َل  س   ّلهّ س  لهّ و  اّت. ا للهُمذ ص  اّحُب الُْمْعّجز  ُسْوهُلُ ص  ر  و 

اّت ُمح   ام  اْلك ر  ائّل و  اّبّه ُاوِّل الْف ض  ا ْْص  ع َل  اهّلّ و  ٍد و   .مذ

ى  ن ْفِّس ّبت ْقو  ا ب عُد : ف ي ا ّعب اد  هللا ُأوّصيُُكْ و  ُدوا هللا  َأمذ وذ ت ز  , و 
اِل   ى, ف ق ْد ف از  املُْؤّمنُون  املُتذُقون  ق ال  ت ع  اّد التذْقو  ري  الزذ نذ خ  ف ا 

أ ُّيه ا  هللاّ  ّكت اّبّه الك ّرمّي, َأُعوُذ ابِّف  ّجمّي َي  اّن الرذ يط  ّمن  الش ذ
ال ُُكْ  ّديًدا. يُْصّلْح ل ُُكْ َأْْع  قُولُوا ق وًِل س  ذُقوا هللا و  نُوا ات ام  ين ء  ّ اَّله

 ً ّظي ُ ف ق ْد ف از  ف ْوًزا ع  ُسوهل  ر  ْن يُّطعّ هللا  و  م  ي ْغّفْر ل ُُكْ ُذنُوب ُُكْ و   .او 
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Pertama-tama, izinkan saya berwasiat terutama untuk 
diri saya dan umumnya pada seluruh jama’ah dengan 

wasiat taqwa. Sebagai orang yang beriman dan bertaqwa kita 
bersyukur karena dijadikan Allah subhanahu wata'ala selain 
sebagai makhluk religius, makhluk individual, juga makhluk 
sosial hayawanun ijtima’iyyun. 

Sebagai makhluk sosial, the social animal, kita hidup 
berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Bangsa Indonesia 
adalah bangsa majemuk dengan 86,70% Muslim, dan total 
populasi 279 juta penduduk, 300 kelompok etnis dan 1.340 
suku bangsa, menempati 17.504 pulau yang tersebar di 
seantero Nusantara. Dalam negara seperti itu, peran agama 
menjadi amat sentral dan strategis sebagai sumber inspirasi 
yang mengilhami norma-norma kehidupan berbangsa dan 
bernegara.

Sebagai sumber ilhami dalam melangsungkan setiap 
gerak dan perilaku anak bangsa, Islam adalah agama dengan 
pemeluk terbesar di Indonesia bahkan di dunia, memberikan 
dasar-dasar etika berbangsa, seperti difirmankan Allah 
subhanahu wata'ala dalam al-Qur’an :

Sebagai sebuah petunjuk ilahiyah, al-Qur’an memberikan 
arahan dalam kehidupan berbangsa. Arahan itu menjadi 
sumber inspirasi bagi semua anak bangsa, khususnya yang 
beragama Islam, dalam membangun hidup rukun, guyub, 
maju, berkembang pesat, dan bermartabat. Untuk bisa hidup 

                  

 Artinya : “Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya ; 
petunjuk bagi mereka yang bertakwa” (QS. al-Baqarah/2: 2).
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rukun, guyub, gotong royong, Islam melalui kitab suci al-
Qur’an menginspirasi agar kita membangun hidup bersaudara 
baik dengan sesama muslim ukhuwwah islamiyyah, sesama 
anak bangsa ukhuwwah wathaniyyah, dan sesama umat 
manusia ukhuwwah basyariyyah.Norma hidup rukun, guyub 
dan bersatu itu tersimpul dari Qur'an Surat al-Hujurat/49 
ayat 13 :

Di dalam ayat itu terdapat ketiga bentuk persaudaraan 
yang kokoh kuat. Jadi, di dalam diri seorang Muslim terdapat 
sedikitnya tiga sikap dan tampilan yang kuat keislamannya, 
keindonesiaannya, dan keinternasionalannya. 

Banyak fakta di dunia internasional, bagaimana suatu 
negara gagal dan hancur terbelah bercerai berai karena hanya 
mengedepankan satu aspek saja dari ajaran persaudaraan itu. 
Hidup menjadi amat eksklusif, karena rentan terhadap segala 
bentuk disintegrasi bangsa.

                     

                         
 Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah 

menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal 
(membangun hidup bersaudara). Sungguh, yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi 
Mahateliti” (QS. al-Hujurat/48: 13).
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Dalam membangun hidup rukun, guyub, bersatu itu, Al-
Qur’an memberikan sejumlah norma, antara lain : tidak zalim, 
tidak membunuh, tidak berjudi, dan tidak mabuk, dan tidak 
korupsi. Pertama, norma yang berisi arahan bertingkah laku 
the code of conduct agar kita tidak berlaku zalim diingatkan 
Allah subhanahu wata'ala dalam QS. al-Mukmin/40 ayat 18 
dan al-Hajj/22 ayat 71 :

Kedua, tidak membunuh itu terdapat dalam QS. al-
Maidah/5 ayat 32 :

                    

             
 Artinya : “Dan berilah mereka peringatan akan hari 

yang semakin dekat (hari Kiamat, yaitu) ketika hati 
(menyesak) sampai di kerongkongan karena menahan 
kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang 
yang zalim dan tidak ada baginya seorang penolong yang 
diterima (pertolongannya)” (QS. al-Mukmin/40 : 18).
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Meskipun lafalnya menyebutkan untuk Bani Israil, tetapi 
maksudnya adalah berlaku umum bagi seluruh manusia di 
bumi ini. Tidak terkecuali kita, umat Islam bangsa Indoensia. 
Selain itu, al-Qur’an juga memberikan arahan yang menjadi 
sumber inspirasi dalam kehidupan berbangsa yaitu, 

Ketiga, tidak berjudi dan mabuk-mabukan – dalam 
konteks kekinian – penyalahgunaan narkoba, dalam QS. al-
Maidah/5 ayat 90 :

              

                  
 Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya 

minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan 
mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji 
dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-
perbuatan itu) agar kamu beruntung” (QS. al-Maidah/5: 90).

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) 
bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, 
bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau 
bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-
akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa 
memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-
akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. 
Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka 
dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, 
tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu 
melampaui batas di bumi” (QS. al-Maidah/5: 32).
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Hal lain yang menginspirasi norma kehidupan berbangsa 
adalah .... 

Keempat, pentingnya hidup tanpa korupsi yaitu memakan 
harta orang lain dengan cara yang batil sebagaimana 
disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2 ayat 188 :

Semua ayat itu dimaksudkan – ada maqashid asy-syari’ah 
yang hendak dibangun – untuk terciptanya masyarakat 
Indonesia yang anggotanya terpelihara jiwa (hifzh an-nafs), 
akal, harta, agama, dan masyarakatnya dari segala yang dapat 
merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita berharap dan meletakkan asa dan harapan yang 
kuat, bila semua arahan dalam al-Qur’an itu mengilhami 
dan menjadi sumber inspirasi dari semua anak bangsa dalam 
melaksanakan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Bisa dipastikan negara ini akan berjalan sesuai dengan 
tujuan awal pembentukannya yaitu sejalan dengan konstitusi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta diilhami 
oleh bentuk negara yang baik dalam al-Qur’an baldatun 
thayyibatun wa rabbun ghafur (QS. Saba/34 ayat 15) :

                

                    
 Artinya : “Janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan 

jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat 
memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat 
dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah/2: 188).
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Negara di mana seluruh penduduknya beriman dan 
bertaqwa kepada Allah subhanahu wata'ala sehingga diperoleh 
keberkahan dari langit maupun bumi, seperti ditegaskan 
dalam QS. al-A’raf/7 ayat 96 :

ْكري  ي الذ تي وا نا الآَّيا ْيهي مي ا في ُُكْ بيما َّيا
ِ
ا ْ وا ِني افاعا ن , وا ْْيي ظي آني الْعا لاُُكْ ِفي الُْقْرآ ْ وا كا هللُا ِلي را َبا

تاقابا  , وا ْْيي كي ا الْحا ذا ْ ها . َآُقْوُل قاْوِلي ْْيُ لي ْيُع الْعا مي اُه ُهوا السا ن
ِ
تاُه ا نُُْكْ تيالاوا مي ْ وا ذ ِني لا مي

ْْيُ  حي اُه ُهوا الْغاُفْوُر الرا ن
ِ
تاْغفيُرْوُه، ا لاُُكْ فااس ْ ْ وا ْْيا ِلي ظي تاْغفيُر هللاا الْعا اس ْ  وا

                         

                   
 

                   

                     
 Artinya : “Sungguh, bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan 

Allah) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di 
sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan), 
"Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) 
Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah 
negeri yang baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan 
Yang Maha Pengampun” (QS. Saba/34: 15).

Artinya : “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan 
bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka 
berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka 
mendustakan (para rasul), maka Kami siksa mereka sesuai 
dengan apa yang telah mereka kerjakan”. r
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Khutbah Kedua 

ْ َوُأسَ  ٍد الُْمْصَطَفى، َالَْحْمُد هلِل َوَكَفى، َوُأَصِِلي ِييِدََن ُمَحمَّ ُ عَََل س َ ِِلي
َّلَّ هللُا َوْحَدُه ََّل 

ِ
َِل ا

ِ
اِبِه َأْهِل الَْوفَا. َأْشهَُد َأْن َّلَّ ا َوعَََل أ ِِلِ َوَأْْصَ

ا بَْعُد،  ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُِلُ َأمَّ ِييَدََن ُمَحمَّ ، َوَأْشهَُد َأنَّ س َ ََشِيَْك َِلُ
ََلِم عَََل  اْعلَُمْوا َأنَّ هللاَ  ََلِة َوالسَّ َأَمَرُُكْ ِبأَْمٍر َعِظْْيٍ، َأَمَرُُكْ ِِبلصَّ

نَّ هللاَ  ِ
َا  نَِبِييِه اْلَكِرْْيِ فََقاَل: ا ، ََي َأُّيُّ َوَمََلِئَكتَُه يَُصلُّوَن عَََل النَِّبيِ

يُِموا تَْسِلميًا، يَن أ َمنُوا َصلُّوا عَلَْيِه َوَسل ِ ِييِدََن اللهُمَّ َصِلي عَََل  اَّلَّ س َ
   .ُمَحمَّدٍ 

ي   ُمْسِلَماِت، ُمْسِلِمْْيَ َوالْ ُمْؤِمنَاِت َوالْ هُمَّ اْغِفْر ِللُْمْؤِمِنْْيَ َوالْ الل
َاْْلَْحيأ ِء ِمْْنُْم َوْاََّلْمَواِت. اللهُمَّ اْدفَْع َعنَّا ْالَبََلَء َوْالَوَِبَء والُقُرْوَن 

ََّلِزَل َوْامِلَحَن َوُسْوَء ْالِفَتِ  َوْامِلَحَن َما َظهََر ِمْْنَا َوَما بََطَن  َوالزَّ
اِن الْ  ًة َوَسائِِر ْالُبَْلَ يَّا خأ صَّ نُْدوِنيْس ِ ِ

ََن ا ًة ََي َعْن بَََلِ ُمْسِلِمْْيَ عأ مَّ
يَِباعَُه َوَأِرََن الَْباِطَل  َّهُمَّ َأِرََن الَْحقَّ َحقًّا َواْرُزْقنَا ات َربَّ ْالَعالَِمْْيَ الل

نًَة َوِِف ْاْل ِخَرِة َِبِطًَل َواْرُزقْ  نَْيا َحس َ َّنَا أ ِتنَا ِِف ادلُّ نَا اْجِتنَابَُه. َرب
لَِمْْيَ ِعَباَدهللِا،  ِ َربيِ الْع  نًَة َوِقنَا عََذاَب النَّاِر. َوَالَْحْمُد لِِلي  َحس َ
يْتأ ِء ِذي ْالُقْرىَب َويَْْنَىى َعِن 

ِ
ْحَساِن َوا

ِ
لَعْدِل َوْاَّل نَّ هللَا يَأُْمُر ِِبْ ِ

ا
لَفْحشأ ِء َوْاملُْنَكِر َوْالَبْغِي يَِعُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن، َواْذُكُروا هللَا اْ 

ْكُر هللِا َأْكَبْ   ْالَعِظْْيَ يَْذُكْرُُكْ، َواْشُكُرْوُه عَََل ِنَعِمِه يَِزْدُُكْ، َوََّلِ
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Secara etimologis, istiqamah  berasal dari kata istiqama-
yastaqimu, yang berarti tegak lurus. Bentuk fail (pelaku) 

menjadi mustaqim, yaitu orang atau sesuatu yang lurus. Dalam 
al-Qur’an dikatakan, shiratal mustaqim atau jalan yang lurus (QS. 
Al-Fatihah/1 ayat 6) :

Menurut KBBI, pengertian istiqamah adalah sikap teguh 
pendirian dan selalu konsisten. Menurut Ensiklopedi Islam, 
pengertian istiqomah adalah keadaan atau upaya seseorang untuk 
teguh mengikuti jalan lurus (agama Islam) yang telah ditunjukan 
Allah subhanahu wata'ala pada umatnya. Istiqamah berfungsi 
sebagai pencegah setiap pribadi muslim agar tidak tergoda oleh 
prilaku maksiat dan lebih-lebih ingkar kepada Allah subhanahu 
wata'ala setelah ia beriman.

Al-Qur’an telah mencontohkan secara sederhana dan mudah 
untuk dipahami oleh kita sebagai orang yang beriman atau 
seorang muslim. 

HIKMAH

Istiqamah dan Nilai Ketaatan 
Kepada Tuhan-nya

Oleh : Minhajul Afkar, SH.I

            

 Artinya : “Tunjukilah kami jalan yang lurus”.

                

                  

                   
 



23 Rabiul Akhir 1444 H / 18 November 2022 M 11

Sebab turunnya ayat tersebut, Sa’ad bin Malik berkata, ayat 
ini diturunkan berkenaan denganku. Aku sangat mencintai dan 
menghargai ibuku. Saat aku memeluk Islam, ibuku tidak setuju 
dan berkata, “Anakku, kamu pilih salah satu, tinggalkan Islam 
atau aku akan mogok makan dan minum hingga aku mati”. Aku 
bertekad untuk tetap dalam Islam. Namun, ibuku melaksanakan 
ancamannya sampai tiga hari tiga malam. Aku bersedih dan 
berkata, “Ibu, jika ibu memiliki seribu jiwa (nyawa) dan satu 
persatu lepas dari raga, aku akan tetap dalam Islam, karena itu, 
akhirnya ibuku pun luluh dan mau makan kembali”.

Dari kisah yang digambarkan dalam al-Qur’an dengan 
asbabul nuzulnya, kita bisa mengambil pelajaran pada masa saat 
ini. Bahwa sifat istiqomah merupakan sifat yang sangat penting 
bagi orang-orang yang beriman, bahwa setelah seseorang disebut 
muslim maka sikap istiqamah harus tertanam pada diri setiap 
muslim, karena kita sudah beriman berikrar akan keimanan 
kepada Allah kemudian istiqamah dengan keimanannya, 
dan perlu diingat bahwa Islam sangat menyayangi umatnya 
digambarkan dalam hadits : 

Artinya : “Dan jika keduanya memaksamu untuk memper-
sekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu 
tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan 
pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan 
orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah 
kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan”  (QS. Luqman/31: 15).

ْعُت  ري ريض هللا عنه قَاَل : ََسي ْْحني ْبني ََصْ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َعْبدي الرَّ
ه وسمل يَُقوُل : َما ََنَْيُتُُكْ َعْنُه فَاْجتَنيُبوُه, َرُسوَل هللاي صىل هللا علي

ُُكْ  ْن قَْبلي ََّما َأْهََلَ اذلين مي ن , فَاي َتَطْعُُتْ نُْه َما اس ْ هي فَأْتُوا مي َوَما َأَمْرتُُُكْ بي
ُة َمَسائيليهيْم َواْختي  مْ ََلفُهُْم عىل َكْْثَ ي يَاِئي  )رواه البخارى ومسمل( .َأنْبي
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Bahwa dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala 
larangan-Nya kita sebagai seorang muslim diberikan pedoman 
yang sangat jelas dan sederhana sehingga mudah dipahami 
oleh kita sebagai seorang muslim, diinformasikan oleh 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa dalam menjalan 
perintah-Nya dengan sekuat kemampuan kita dengan mencoba 
mengerjakannya secara rutin dan istiqamah walaupun hal itu 
kecil, sedikit dijelaskan kembali oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam : 

Dapat kita pahami dalam menjalankan perintah dibutuhkan 
tingkatan dalam menjalankannya dibutuhkan proses dalam kita 
menjalankan perintah-Nya, kita dapat ambil contoh, perintah 
shalat. Allah subhanahu wata'ala berfirman : 

اا…  َأُّيه ، اْْلَْْعاالِ  ِمنا  ُخُذْوا النَّاُس، َيا اتُِطْيُقْونا نَّ  ما
ِ
له  للاا  فاا اما ي  َلا

ّتَّ  هْوا، حا ل نَّ  تاما
ِ
ا بَّ  وا لا  اْْلَْْعاالِ  َأحا

ِ
اما  للاِ  ا ادا نْ  ما

ِ
ا  قالَّ  وا

 Artinya : "Wahai sekalian manusia. Kerjakanlah amalan-
amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya 
Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh, amalan 
yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara 
terus-menerus walaupun sedikit" (HR. Bukhari dan Muslim).  

Artinya : Dari Abu Hurairah, ‘Abdurrahman bin Shakhr radhiyallahu 
‘anhu, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, ‘Apa-apa yang aku larang terhadap kalian, 
maka jauhilah, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian 
maka kerjakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya yang 
telah membinasakan umat sebelum kalian adalah karena mereka 
banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap para 
Nabi-nabi mereka” (HR. Bukhari dan Muslim).

              ...      
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Bahwa dalam tanggung jawab seorang Ayah dan Ibu dalam 
pendidikan anak-anaknya terutama pendidikan shalat harus 
dibiasakan sejak anak masih usia dini. Dalam buku Pendidikan 
Anak Usia Dini dalam Islam menjelaskan bahwa: Anak sebagai 
tanaman yang tumbuh, sehingga peran pendidik atau orang tua 
adalah sebagai tukang kebun, dan sekolah merupakan rumah kaca 
dimana anak tersebut tumbuh dan matang sesuai dengan pola 
pertumbuhannya yang wajar. Sebagai tukang kebun berkewajiban 
untuk menyirami, memupuk dan memelihara terhadap tanaman 
yang ada dalam kebun”. Inilah Ilustrasi yang menggambarkan 
bahwa sebagai orang tua dan pendidik haruslah melaksanakan 
proses pendidikan agar mampu meningkatkan pertumbuhan dan 
perkembangan anak didik. Memberikan teladan, contoh dimana 
anak dapat melihat tingkah laku orang tuanya dirumah. 

Pembentukan yang utama adalah di waktu kecil, maka 
apabila seseorang anak melakukan sesuatu yang kurang baik 
dan kemudian telah menjadi kebiasaannya, maka akan sukarlah 
meluruskanya. Artinya bahwa budi pekerti yang tinggi wajib 
dimulai di rumah, dalam keluarga, sejak waktu kecil, dan 
jangan sampai dibiarkan anak-anak tanpa pendidikan terlebih 
pendidikan shalat di lingkungan keluarga, masih banyak contoh 
lain yang harus kita bimbing seperti mengembalikan barang yang 
bukan miliknya terkadang sebagai orang tua tidak memperhatikan 
barang-barang yang dibawa dari tempat main, rumah teman anak 
kita, atau dari sekolah. 

Dari proses pengenalan, keteladanan sejak kecil memberikan 
dampak yang sangat besar dalam proses pendidikan selanjutnya, 
dalam proses pendidikan nanti anak akan mengetahui perintah 
dan hal-hal yang difardukan pada diri seorang muslim (Allah lah 
yang lebih tahu). r

Artinya : “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan 
shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya” 
(QS. Taha/20: 132)
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Adzan secara harfiah berarti memanggil, mengajak, 
mengingatkan. Menurut ulama fikih, adzan ialah lafaz-lafaz 

tertentu yang digunakan untuk mengingatkan dan mengajak 
orang-orang untuk melaksanakan shalat.

Dalam pandangan batin, adzan adalah panggilan suci yang 
mengajak setiap orang untuk menghadirkan suasana batinnya, 
mengingat Allah Zat Yang Maha Agung. Suara-suara adzan 
adalah panggilan atau “suara akhirat” bagi mereka yang hanyut 
dan fana dengan kehidupannya yang serba duniawi.

Adzan adalah panggilan sakral, kerinduan seorang manusia 
kepada Tuhannya. Pada saat bersamaan, adzan merupakan 
panggilan orang mukmin untuk menziarahi rumah Tuhan 
(masjid, mushala, langgar, dan surau).

Adzan adalah seruan dan undangan untuk seorang mukmin 
untuk menjalani Isra’ dan Mi’raj menjumpai dan pada saatnya 
menyatu dengan Tuhannya. Lebih jauh, menurut ulama tasawuf, 
suara adzan dan jawaban yang mendengarnya memperbaharui 
ikrar dan keimanan seseorang.

Secara fikih, setiap lafaz adzan wajib dijawab oleh para 
pendengarnya yang mukmin karena Allah subhanahu wata'ala 
selalu menjawab permohonan hamba-Nya. Jawabannya ialah 
pada umumnya pengulangan terhadap lafaz-lafaz adzan itu 
sendiri kecuali beberapa lafaz yang berbeda, yaitu lafaz “hayy 
‘alas shalah” dan “hayy ‘alal falah” dijawab dengan “wala haula 
wala quwwata illa billah” dan “as-shalatukhairun minan naum” 
saat subuh hari dijawab dengan “shadaqta wa barakta wa ana 
minas syahidin”.

Sesudah adzan dikumandangkan dilanjut dengan doa adzan 

GORESAN IMAM BESAR

Makna Esoteris Kumandang Adzan
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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sebagaimana yang sudah kita hafal. Doa sesudah adzan tersebut 
intinya untuk mengingatkan kelemahan kita sebagai hamba 
dan keagungan Allah subhanahu wata'ala yang wajib disembah. 
Tiada penyelamatan tanpa penyembahan.

Selain untuk melembutkan jiwa yang kasar, membersihkan 
hati yang kotor, dan meluruskan pikiran yang bengkok, suara-
suara adzan juga diharapkan dapat menurunkan gelombang 
otak kita dari beta ke alfa atau mungkin ke gelombang yang 
lebih rendah, yaitu teta. Penurunan gelombang energi otak bisa 
membantu seseorang untuk lebih tenang dan lebih khusyuk di 
dalam shalat.

Keutamaan adzan dan iqamah banyak dijelaskan di dalam 
hadits Nabi. Di antaranya, “Seandainya orang tahu keutamaan 
adzan maka semua orang pasti berlomba-lomba menjadi muadzin” 
(Hadits). “Shalat yang diawali dengan adzan dan iqamah akan 
ikut dihadiri para malaikat dua shaf, kalau hanya iqamah diikuti 
hanya satu shaf malaikat” (Hadits). “Orang yang menjadi muadzin 
selama tujuh tahun, datang di hari kiamat tanpa dosa” (Hadits). 
“Para malaikat yang mendengarkan suara muadzin mengatakan 
ini suara-suara umat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasal-
lam dengan penuh keyakiunan terhadap Tuhannya lalu mereka 
serentak mendoakan umat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wasallam” (Hadits).

Keutamaan adzan akan menjadi lebih sempurna jika 
diiringi dengan iqamah dengan segala ketentuannya. Seperti 
halnya dengan adzan, iqamah juga memiliki persyaratan (akan 
dijelaskan dalam artikel mendatang). Iqamah lebih pendek 
dan lebih praktis dibandingkan adzan. Idealnya sebelum shalat 
dilakukan adzan lalu diikuti dengan iqamah sebagai isyarat shalat 
akan dimulai. Jika seorang sudah adzan dalam suatu tempat, tidak 
perlu lagi shalat diawali dengan adzan bagi orang yang baru mau 
melaksanakan shalat. Mereka dianggap cukup dengan iqamah 
saja, tidak perlu lagi adzan. (Bersambung). (Harian Republika, 28 
Oktober 2022 M/ 2 Rabiul Awwal 1444 H)  (DN)
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KAJIAN ZUHUR PILIHAN   

Taubat 
(Kitab Riyadush Shalihin, Hadits No. 13 dan 14)

Oleh : KH. Abu Hurairah Abd. Salam Lc, MA

Matan Hadis
Pada kajian akan dibahas dua buah hadis tentang 

beristighfar dan taubat. Hadis yang dimaksud adalah:

Hadis selanjutnya adalah:

Artinya : (13) Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: 
Saya mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wasalam 
bersabda: “Demi Allah, sesungguhnya saya itu memohonkan 
pengampunan kepada Allah serta bertaubat kepadaNya 
dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali” (Riwayat Bukhari).

 َصّل  هللا رسول مِسعُت :  قال عنه هللا ريض ُهَري َرةَ  أ يب وَعن  
ّنِ  واّلَل : »  يَُقولُ  وَسّلَ  عَلَي هِ  هللاُ 

ِ
َتغ فرُ  ا لي ه َوَأتُوُب  ، هللا أَلس   ِ

 ،ا
مِ  يف ب ِعني ِمن   َأكرث ، الَيو   البخاري رواه«  مَرة   س َ

 رسول قال:  قال عنه هللا ريض املُزن     يَسار ْبن اأَلغَر    وعن
ا اي: »  وَسّلَ  عَلَْيه   هللاُ  َصل   هللا ىل تُوبُوا النَاس َأُّيه

ِ
 اّلَل   ا

تْغفُروهُ  ن واس ْ
ِ
 مسّل رواه«  َمَرة مائة الَيْوم   يف َأتوُب  فا

Artinya : (14) Dari Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu 
anhu katanya: Rasulullah shalallahu alaihi wasalam  ..... 
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Kandungan Hadis
Taubat artinya secara makna adalah: kembali atau pulang: 

ar-ruju'. Menurut syariat adalah kembali kepada Allah, 
kembali dari maksiat atau meninggalkan maksiat menuju 
ketaatan kepada Allah. Orang yang beristighfar dan bertaubat 
akan mendapat keutamaan berupa:

1. Dicintai oleh Allah. Sebagaimana ayat:

2. Dengan taubat dihapus dosa dan dimasukkan ke dalam 
surga. 

..... bersabda: “Hai sekalian manusia, bertaubatlah kepada 
Allah dan mohonlah pengampunan daripadaNya, karena 
sesungguhnya saya ini bertaubat dalam sehari seratus kali” 
(Riwayat Muslim).

                   

                 

 ...     
 

...                   

 Artinya : “Sungguh, Allah menyukai orang yang 
tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri 
(QS. al-Baqarah/2: 222)”. 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah 
kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang 
semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan  .....
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Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah, dengan 
sifat Al-Ghaffar maka Allah menutup dosa hamba-hamba-
Nya sebagaimana tulisan yang di tipe-x. Tulisan itu masih 
mungkin untuk tersingkap dan terlihat bekasnya. Namun bila 
pengampunan itu dengan istilah 'afwu, maka berarti Allah 
Al-'Afuwwu menghapus atau menghilangkan dosa itu tanpa 
bekas, Kaman la dzanba lahu: seperti orang tak berdosa. Di 
dalam shalawat witir tarawih biasa dibacakan doa: Allahumma 
innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anniy (Ya Allah Engkau 
adalah Maha Pengampun, Suka Memberikan ampunan, maka 
Ampunilah aku).

 At-Taubah wajibabatun min kulli dzanbin: taubat dari 
setiap dosa hukumnya adalah wajib. Taubat adalah ibadah 
sebagaimana shalat. Hukum bertaubat adalah wajib bagi 
setiap orang setelah melakukan dosa, terutama dosa besar. 
Sedangkan istighfar hukumnya adalah sunnah.

Dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang pelarangannya 
dalam al-Qur'an disertai ancaman, seperti: membunuh 
dan berzina. Dosa kecil adalah selain dari yang disebutkan 
sebelumnya. Namun dosa-dosa kecil yang selalu diulang akan 
menjadi dosa besar. Sehingga dosa besar yang segera ditaubati 
bisa menjadi kecil, dan dosa-dosa kecil yang terus dilakukan 
akan menjadi dosa besar.

Syarat bertaubat ada tiga:
1. An yaqli'a 'anil ma'shiyah: meninggalkan perbuatan maksiat.
2. An yandama 'ala fi"lihi: menyesali perbuatan dosa yang 

...... menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasuk-
kanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, ...” (QS. At-Tahrim/66: 8).



23 Rabiul Akhir 1444 H / 18 November 2022 M 19

dilakukan.
3. An ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan: Bertekad untuk tidak 

mengulanginya selamanya.
Ini adalah syarat bertaubat untuk dosa dan kesalahan 

kepada Allah. Untuk dosa kepada manusia maka ditambah 
dengan mengembalikan hak-hak manusia yang telah 
dizaliminya kecuali atas sesuatu yang telah disepakati dan 
didapat berdasarkan kerelaan, suka sama suka.

Kesimpulan
Dari hadits-hadit di atas dipahami bahwa :

1. Adanya sumpah sebelum sebuah pernyataan menunjukkan 
bahwa yang akan disampaikan sangat penting. 

2. Nabi Muhammad Shalla Allah 'alaihi wa Sallam beristighfar 
dan bertaubat sebanyak 70 sampai dengan 100 kali.

3. Bila Nabi yang maksum dan dekat dengan Allah beristighfar 
dan bertaubat maka kita sebagai orang biasa yang banyak 
dosa lebih memerlukannya.

4. Diperintahkan bagi semua umat untuk bertaubat dan 
memohon ampun.

5. Bertaubat hukumnya wajib dan istighfar adalah sunnah 
(BUT)

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

Bank Mega Syari’ah (BMS) No. rekening 1000212008 
(a/n. UPZ Masjid Istiqlal). 

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Non Agama
Katholik
Katholik
Katholik
Katholik
Katholik
Katholik
Katholik
Non Agama

Yoshinare Kohei
Rayumondus Tri Utomo Parikesit
Geraldine Tapia
Dewa Rini Sekartiji
Nathanael Flavio Goran
Stanislav Claucio C Goran
Gayus Dwi Pranata
Yakobus Suprapto
Cho Jl Hoon

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

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

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 3 - 15 November 2022 :
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Majelis Ta’lim 
Kaum Ibu

Pengajian 
Remaja Istiqlal 
(ARMI) 

Marching 
Band Istiqlal

Seni Budaya 
Remaja

Pagar Nusa 
Istiqlal

Tapak Suci 
Istiqlal

Konsultasi 
Agama

Hari

Rabu & 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin 
s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

11.00 - 
12.00

09.00 - 
15.00

09.00 - 
11.00

07.00 - 
11.30

15.30 - 
20.00

10.30 - 
15.00

Materi

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

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

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadrah, Marawis dan 
Band

Seni Beladiri

Seni Beladiri

Pelayanan 
Permasalahan Agama

Kegiatan

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

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

19 Nov

20 Nov

21 Nov

22 Nov

23 Nov

24 Nov

Narasumber

Dr. H.M. Faisal 
Hamdani, MA

Dr. Budi Utomo, Lc, 
MA

KH. Mumtaz 
Mukhtar, Lc, MA  

Dr. H. Syamsul 
Ma’arif, MA 

KH. Abdurrahman 
Bustomi, MA

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

Bahasan/ Materi

Kifayatul Akhyar 
- Fi Halli Ghayatil-
Ikhtishar

Tafsir Ibnu Katsir

Kasyful Ghowamidh 
Fi Ilmil Faraidh  

Rowaiul Bayan Fi 
Tafsiri Ayati Ahkamil 
Qur’an 

Khuluqul Muslim

Kitab Nashoihud 
Diniyah-Wal Washoya 
Al-Imaniyyah

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

Saksikan siaran langsung shalat lima waktu di AJWA TV dan 
Kajian Ba’da Dzuhur / Jum’at  di Youtube : Masjid Istiqlal TV.

Kegiatan kajian atau program yang terlewatkan dapat 
pula disaksikan melalui kanal Youtube diatas. 

(Dukung layanan media Masjid Istiqlal silahkan 
subscribe, comment, like and share)
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 11 November 2022, adalah untuk :
1.  Almarhum Yus Zainal Abidin bin Nurdin, usia 70 tahun. 

Wafat, 02 Oktober 2022 di Palembang
2.  Almarhum Parjan bin Jayan, usia 80 tahun. Wafat, di 

Purworejo
3.  Almarhum Anda Suhanda bin Turah 
4.  Almarhum Mbah Kajak bin Salam, usia 90 tahun. Wafat, di 

Kendal
5.  Almarhum Mardanus bin Simon, usia 67 tahun. Wafat, 04 

Oktober 2022 di Sukabumi
6.  Almarhum Bapak Rakam Ahmad Sunardjo bin Sun Rakis, 

usia 72 tahun. Wafat, 07 November 2022 di Tangerang
7.  Almarhum Guntur Eka Sumarno bin Yono Rosiadi, usia 32 

tahun. Wafat, 03 November 2022 di Kalimantan Selatan
8.  Almarhum KH. Hilman Fauzi bin Ahmad Fauzi Abud Degel, 

usia 52 tahun. Wafat, 10 November 2022 di Bogor
9.   Almarhum Adi Prayitno bin H. Naslan, usia 53 tahun. Wafat, 

10 November 2022 di Utan Kayu, Jakarta Timur
10.  Almarhumah Taminah binti Tarnya, usia 70 tahun. Wafat, 05 

November 2022 di Pemalang
11. Almarhumah Amira Nurhidayah Kurniawan binti Shandi 

Kurniawan, usia 11 tahun. Wafat, 22 September 2022 di Bekasi
12. Almarhumah Nazeefa Hasya Salsabilla binti Sangara 

Indrayono. Wafat, 02 Maret 2022 di Bandung
13. Almarhumah Dewi Ismualam binti Imam Suhadak, usia 80 

tahun. Wafat, di Purworejo 
14. Almarhumah Mbah Lerem binti Kardiyan, usia 85 tahun. 

Wafat, di Kendal.

َ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



Mimbar Jumat No.1188/XXIV/2224

Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal

18 Nov 04 : 05 11 : 41 15 : 03 17 : 53 19 : 06

19 Nov 04 : 05 11 : 41 15 : 03 17 : 54 19 : 07

20 Nov 04 : 05 11 : 42 15 : 04 17 : 54 19 : 07

21 Nov 04 : 05 11 : 42 15 : 04 17 : 54 19 : 08

22 Nov 04 : 05 11 : 42 15 : 05 17 : 55 19 : 08

23 Nov 04 : 05 11 : 42 15 : 05 17 : 55 19 : 09

24 Nov 04 : 05 11 : 43 15 : 06 17 : 55 19 : 09

18 Nov 04:05 11:41 15:03 17:53 19:06
19 Nov 04:05 11:41 15:03 17:54 19:07
20 Nov 04:05 11:42 15:04 17:54 19:07
21 Nov 04:05 11:42 15:04 17:54 19:08
22 Nov 04:05 11:42 15:05 17:55 19:08
23 Nov 04:05 11:42 15:05 17:55 19:09
24 Nov 04:05 11:43 15:06 17:55 19:09

  
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku November 2022

JADWAL WAKTU SHALAT

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

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



Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) terima kunjungan dari Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kesatuan Bangsa dan Politik 

(Kesbangpol) Kota Banjarmasin di Aula Al-Fattah, Rabu (2/11) 

Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, menggelar kerja bakti 
membersihkan area Sungai Ciliwung di Masjid Istiqlal hingga Tugu 

Tani melibatkan masyarakat dibantu 1.000 personel gabungan 
Kostrad, Kopassus, Marinir, dan Brimob, Kamis (10/11) 



JADWAL KAJIAN 
DI MASJID ISTIQLAL

@masjidistiqlalofficial Masjid Istiqlal TV

1.  Tasawuf, Membedah Kitab Ihya Ulumiddin
 Setiap Sabtu (Pukul 05.15 - 07.00)
 Nara Sumber : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

2.  Tematik Tafsir Al-Qur’anul Karim
 Jum’at Pertama (Pukul 10.30 - 11.30)
	 Nara	Sumber	:		Dr.	KH.	Muchlis	M.	Hanafi

3.  Tasawuf, Membedah Kitab Al-Hikam
 Jum’at Kedua (Pukul 10.30 - 11.30)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

4.  Tematik Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
 Jum’at Ketiga (Pukul 10.30 - 11.30)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, MA

5. Fiqih, Membedah Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu
 Jum’at Keempat (Pukul 10.30 - 11.30)
 Nara Sumber :  Dr. H. Syaifuddin Zuhri, MA

6. Dialog Zhuhur (Mengkaji Kitab-kitab Klasik/Turats)
 Senin s.d. Ahad (Usai Shalat Zhuhur)
 Narasumber : Para Asatidz Pilihan

@masjidistiqlal.official www.istiqlal.or.id


