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PENGANTAR REDAKSI

Ya Allah, janganlah Engkau beri halangan kepada kami untuk 
meraih kebaikan yang Engkau miliki, karena kejahatan yang kami 
perbuat dan yang ada pada kami. Peliharalah kami dari segala bencana 
dari virus bala’, Innaka qariibun mujiibud-da’awaat yaa qaadhiyal 
haajaat, yaa arhamar-raahimiin.

Pembaca Mimbar Jum’at yang budiman, dalam kolom khutbah 
edisi ini, KH. Anang Rikza Masyhadi, MA., Ph.D. menyampaikan 
tema: Guru adalah Pilar Utama Peradaban Bangsa. Beliau 
menyampaikan bahwa guru adalah faktor penting dalam proses 
pendidikan dan pembentukan kepribadian seseorang. Jika gurunya 
baik, maka pendidikan akan baik, dan bila pendidikan baik, maka 
suatu bangsa akan maju dan berperadaban. 

Dalam kolom Hikmah, Syeikhuna Ahmad Mulyadi, menyampai-
kan bahwa bencana alam yang terjadi di berbagai belahan bumi, tak 
terkecuali di negara kita Indonesia tercinta ini, adalah salah satu 
tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wata'ala, sudah sepantasnya 
manusia melakukan introspeksi diri dan bersabar atas ujian bala 
dan bencana yang menimpanya, seraya juga berdoa kepada Allah 
subhanahu wata'ala supaya terhindar dari bala bencana. Serta ujian 
bencana merupakan kesempatan untuk beramal saleh dengan 
cara memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa 
bencana, seperti bencana gempa di daerah Cianjur baru-baru ini. 

Selanjutnya dalam kolom Goresan Imam Besar, tema yang 
diangkat adalah Makna Esoteris Kumandang Adzan, yang 
merupakan lanjutan dari seri Mimbar Jum’at sebelumnya. Untuk lebih 
memahami dan menghayati makna dari lafaz-lafaz kumandang yang 
hampir setiap hari kita dengar.

Dan dalam kolom Dialog/Kajian Ba’da Zuhur Pilihan, Ust. Dr. 
Budi Utomo mengingatkan kita kembali untuk selalu fokus kepada 
akhirat, jangan silau dengan kemegahan dunia, melalui kajian tafsir 
Surat Thaha/20 ayat 131-132. Akhirnya, selamat membaca. (SPR) r

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Al-hamdu lillaahi ‘alaa
kulli haal wa ni’mah. Wash-shalaatu was-salaamu ‘ala 

Rasuulillaah laa nabiyya ba’dah. 
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KHUTBAH JUM’AT

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 8 Jumadil Awal  1444 H / 2 Desember 2022 M)

Guru Pilar Utama Peradaban Bangsa  

Oleh : KH. Anang Rikza Masyhadi, M.A., Ph.D
(Pengasuh Pondok Modern Tazakka, Batang)

ل  د  م  ح  ال   ّٰ م ت   هل تل م  ع  نل ي بل اَّلل  ِلل ل ض  ف  بل و   اتل ح  الل الصَ  تل  ات  ي   خ  ال   ل  ن َ ت  ت   لل
 ل   ن  أ   د  ه ش  أ   . ت  ك  ب   ال  و  

 
  ل    ا

 
ل ل   ه  د  ح  و   اِّلٰ   لَ ا  َ . ل    ك  ي   

ُ  ن  د  ّيل س    نَ أ   د  ه ش  أ  و    .ه  د  ع  ب   بل   َ  ل   ل   و  س  ر  و   ه  د  ب  ع   دا  مَ ح   
ه  ّٰ َ  ل  ع   ك  رل ب  و   ّلل  س  و   ّلل ص    مَ الل اْن  نل ي  ع  أ   ةل رَ ق  ا و  ن  عل ي  فل ش  ا و  ن  بل ي  بل  
ُ  ن  ل  و  ُ   و  ن  دل ّيل س    ل  ل  ع  و   د  مَ ح     هل يل د  ى بل  د  ت  اه   نل ُ  و   هل بل ص   و   أ لل
ِل ن  ت  اس  و   َ س       هل تل ن

ُ  ي  قل ال   مل و   ي  ل  ا   .ةل ا
ل  اد  ب  ا عل ي  ، ف  د  ع  ا ب  َُ أ    و   ك   ي  صل و  أ   اِّلٰ

 
ْو  ق  ت  بل  ي  ّيَ ا ل ي  هل تل اع  ط  و   اِّلٰ

َ ع  ل   ِل ال  ع  ت   اِّلٰ   ال  ق   . ن  و  ح  لل ف  ت   ك   ل ل ظل ع  ال   أ نل ر  ق   ال    ل اِّلٰ   :ي  ف ع ي ر 
 ٍۗ ٰجت  ر  ل   د  ت وا ال عل ي ن  ا و  اَّلل ْۙ و  ن ك   ُل ا  ن و   ُ ي ن  ٰا  ل   و  س  ر   ال  ق  و   .اَّلل

 ي  رل ك   ال  بل النَ 
 
َ : ا ّل ع  ُ   ت  ث  عل ا ب  م  َ  .ام  ل
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Telah jamak diketahui bahwa pendidikan adalah sesuatu 
yang asasi dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan 

yang baik manusia ibarat hidup dalam kegelapan. Pendidikan 
hakekatnya mengajarkan berbagai ilmu dan pengalaman yang 
diperlukan dalam kehidupan. Bahkan, dalam pandangan Islam, 
ilmu dan pengalaman yang didapatkan melalui suatu proses 
pendidikan tak sekedar untuk keperluan hidup di dunia, namun 
juga di akhirat kelak. 

Al-Quran mengisahkan bahwa diantara hal pertama yang 
diterima oleh Adam dan Hawa ketika mereka telah turun ke 
muka bumi adalah soal pengajaran pengetahuan tentang alam 
semesta dan kehidupan ini.  

                               

                         
                          

                         

            
 

Artinya : Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda 
semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat 
seraya berfirman: “Sebutkan kepada-Ku nama-nama semua 
benda ini, jika kamu yang benar!”. Mereka menjawab: “Maha Suci 
Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah 
Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha 
Mengetahui, Maha Bijaksana”. Allah berfirman: “Wahai Adam, 
beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu.” Setelah 
Adam menyebutkan nama-namanya, Dia berfirman: “Bukankah 
Aku telah katakan kepadamu bahwa Aku mengetahui rahasia 
langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan 
dan apa yang kamu sembunyikan”.



Mimbar Jumat No.1190/XXIV/224

Pelajaran selanjutnya untuk Adam dan Hawa adalah 
pengajaran antara yang boleh dan yang tak boleh; antara yang 
baik dan yang buruk.

Pendidikan dan ilmu pengetahuan menempati posisi penting 
dalam ajaran Islam. Orang yang mau belajar dan mengajarkan 
kebaikan ditempatkan pada derajat yang paling tinggi. 

                        

                        

                         

                     
 

Artinya : Dan Kami berfirman: “Wahai Adam, tinggallah engkau 
dan isterimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat 
berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi, janganlah 
kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang 
zalim”. Lalu, setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga 
keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya 
di sana. Dan Kami berfirman: “Turunlah kamu, sebagian kamu 
menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal 
dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan”.

صىل  –قال مسعت رسول هللا  –ريض هللا عنه  –وعن أ يب ادلرداء 
َمْن َسََلَ َطريقا يَبْتَغي فيه ِعلْام َسهَّل هللا هل »يقول –هللا عليه وسمل 

نَّ املالئكَة لََتَضُع أ ْجِنَحهتا لطالب العمل رًضا مبا يَصنَع،  طريقا ا ىل اجلنة، وا 
َتْغِفُر هل َمْن يف الساموات وَمْن يف ال رض حىت احليَتاُن يف وا   َن العامل لَيَس ْ

نَّ  املاء، وفْضُل العامل عىل الَعاِبِد َكَفْضِل القمر عىل سائِِر الكواكب، وا 
ثُوا  منا َورَّ ثُوا دينارا وال ِدْرَهامً وا  ِ نَّ ال نبياء مل يََور  العلامء َوَرثَة ال نبياء، وا 

 )رواه الرتمذي( .ْن َأَخَذُه َأَخَذ حَبظ ٍّ َواِفرٍّ العمل، فَمَ 
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Setiap muslim diwajibkan untuk belajar. Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam menegaskan bahwa belajar 
hukumnya wajib. Bagaimana mungkin seseorang akan beriman 
kepada Allah tanpa ilmu? Beriman tanpa berilmu bisa keliru. 
Sama halnya beribadah tanpa ilmu, bagaimana ia melaksanakan 
shalat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Termasuk, 
bermuamalah pun ada tuntunan ilmunya. Ilmu tentang etika 
dan hubungan antar sesama, memahami hak dan kewajiban 
masing-masing dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Islam 
telah mengatur semuanya. 

Pernah suatu ketika Rasulullah mendapati dua kelompok 
di dalam Masjid Nabawi. Kelompok pertama fokus pada 
ibadahnya masing-masing; sedangkan kelompok kedua berisi 
orang-orang yang sedang belajar. Ahli ibadah dan ahli ilmu. 
Menurut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, ahli ilmu lebih 
utama. Karena ahli ibadah untuk dirinya sendiri, sedangkan 
ahli ilmu mereka belajar dan mengajarkan ilmu, mengajari yang 
bodoh menjadi pintar. Rasul sendiri menyatakan bahwa dirinya 
adalah seorang guru. 

صىل  –قال مسعت رسول هللا  –ريض هللا عنه  –وعن أ يب ادلرداء 
َمْن َسََلَ َطريقا يَبْتَغي فيه ِعلْام َسهَّل هللا هل »يقول –هللا عليه وسمل 

نَّ املالئكَة لََتَضُع أ ْجِنَحهتا لطالب العمل رًضا مبا يَصنَع،  طريقا ا ىل اجلنة، وا 
َتْغِفُر هل َمْن يف الساموات وَمْن يف ال رض حىت احليَتاُن يف وا   َن العامل لَيَس ْ

نَّ  املاء، وفْضُل العامل عىل الَعاِبِد َكَفْضِل القمر عىل سائِِر الكواكب، وا 
ثُوا  منا َورَّ ثُوا دينارا وال ِدْرَهامً وا  ِ نَّ ال نبياء مل يََور  العلامء َوَرثَة ال نبياء، وا 

 )رواه الرتمذي( .ْن َأَخَذُه َأَخَذ حَبظ ٍّ َواِفرٍّ العمل، فَمَ 
Artinya : “Barangsiapa yang berjalan mencari ilmu, maka 
Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya, 
para malaikat akan membentangkan sayapnya sebagai bentuk 
keridhaannya kepada orang yang sedang mencari ilmu, dan orang 
yang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit 
dan bumi, bahkan karang di dasar lautan. Keutamaan orang yang 
berilmu itu seperti keutamaan rembulan atas bintang-bintang. 
Sesungguhnya, para ulama adalah pewaris para nabi, karena 
para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, melainkan 
mewariskan ilmu, maka barangsiapa yang mengambilnya, maka 
ia akan mendapatkan bagian terbanyak” (HR. At-Turmudzi).



Mimbar Jumat No.1190/XXIV/226

Artinya : “Ketika memasuki masjidnya, Rasul melewati dua 
majlis, kemudian Beliau bersabda: Keduanya baik, tetapi yang 
satu lebih utama dari yang lain. Yang satu berdoa kepada Allah 
dan menyukai doa itu, jika Allah berkenan maka Dia pun 
akan mengabulkannya, dan jika tidak berkenan akan dicegah. 
Sedangkan yang satu lagi mereka belajar agama dan ilmu 
pengetahuan dan mengajarkan orang-orang yang bodoh, mereka 
itu lebih utama, dan sesungguhnya saya ini diutus sebagai seorang 
guru. Kemudian beliau duduk di situ” (HR. Ad-Darimy)”.

ِ صىل هللا عليه وسّلم َمره  ِ بِن معرٍو ،، أ نه رسوَل اَّلله عن عبِداَّلله
الكُهام عىل خرٍي، وأ َحُدُهام أ فضُل من »ِبَمْجِلَسْْيِ يف مسِجِدِه، فقال: 

ْن  ْن شاَء أ عطاُُهْ وا  ليِه، فا  َ ويرغبوَن ا  ا هؤالِء فَيَْدُعوَن اَّلله صاِحِبِه، أ مه
ا هؤال َُعلمُِموَن ااجاِهَل فَهُْم شاَء َمنََعهُْم، وأ مه ، ُو ْقَه والِعّْلَ ِِ هُموَن ال ِء فيععل

هام بُِعثُْت معلمِامً  ن  )رواه ادلارىم(قال مث جلَس فهِيْم. « أ فَْضُل، وا 

 

Artinya : “Dari Abu Umamah al-Bahiliy ia berkata: Disampaikan 
kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tentang dua orang, 
yang satu ahli ibadah yang satu lagi ahli ilmu. Lalu Rasulullah 
bersabda: Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli 
ibadah itu seperti keutamaanku atas orang-orang di bawahku 
(para sahabat). Kemudian Rasul menimpali lagi: .....

ُذِكَر ِلَرُسوِل هللا َرُجاَلِن َأَحُدُُهَا: عَاِبٌد »عن َأيب ُأَماَمَة الَْباِهليِ ، قاَل: 
فََقاَل َرُسوُل هللا: فَْضُل الَْعاِلَم عَََل الَعاِبِد َكَفْضِل عَََل َوالآَخُر عَاِلٌم، 

َمَواِت َواَلَرِضنَي  نَّ هللا َوَماَلئَِكتَُه َوَأْهَل السَّ ِ
َأْدََنُُكْ، ُُثَ قَاَل َرُسوُل هللا: ا

ِ النَّ   « .اِس الَْخْيَ َحَّتَّ النَّْمََلَ يف ُجْحرَِها َوَحَّتَّ الُْحوَت لَُيَصلُّوَن عَََل ُمَعّليِ
 )رواه الرتمذى(
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Siapa yang mengajarkan semua ilmu itu? Guru! 
Sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Rasul shallallahu ‘alaihi 
wasallam: bahwa aku diutus sebagai seorang guru. Guru adalah 
faktor penting dalam proses pendidikan dan pembentukan 
kepribadian seseorang, bahkan dalam pembentukan keimanan 
seseorang. Guru pertama bagi setiap anak adalah kedua orang 
tuanya. Maka, para orang tua sebagai guru bagi anak-anaknya 
perlu memiliki bekal ilmu dan pengalaman serta wawasan 
yang baik. Jika sebuah rumah tangga baik, maka akan baiklah 
pertumbuhan anak-anaknya. 

Allah subhanahu wata'ala pun menyerukan kepada para 
orang tua pentingnya menyiapkan generasi yang tanggung.

               

              
 Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang 

yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang 
lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap 
kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa 
kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur 
kata yang benar” (Qs. An-Nisa [4]: 9).

ذا أأعددهتا أأعددت شعبا طيب الأعراقالأم   مدرسة الأوىل ا 
Artinya : “Ibu adalah sekolah pertama bagi keluarganya. Jika 
engkau menyiapkannya dengan baik, maka engkau telah 
menyiapkan generasi yang berakhlak mulia”.

.... Sesungguhnya Allah, malaikat dan para penghuni langit dan 
bumi, hingga semut yang di dalam liangnya, bahkan ikan dalam 
laitan, semuanya bershalawat atas orang-orang yang mengajarkan 
kebaikan kepada manusia” (HR. Tirmidzi).



Mimbar Jumat No.1190/XXIV/228

Generasi yang tangguh merupakan aset paling berharga bagi 
sebuah bangsa. Sekarang ini faktor keberhasilan suatu negara 
bukan hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, hukum, dan 
pertahanan negara saja, namun juga dari faktor pendidikannya. 
Alasannya, karena pendidikan merupakan penggerak sumber 
daya manusia yang dapat memajukan semua faktor keberhasilan 
suatu negara.

"Education is the most powerful weapon which you can use 
to change the world" kata Nelson Mandela. Artinya, pendidikan 
adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk 
mengubah dunia. Maka, perhatian kita kepada para guru 
sebagai pendidik yang akan mendidik, mengajar, melatih dan 
membina perkembangan ilmu, pengalaman, keterampilan dan 
wawasan anak-anak kita, perlu terus ditingkatkan. Jika gurunya 
baik, maka pendidikan akan baik. Dan jika pendidikan baik, 
maka akan menjadikan bangsa yang maju dan berperadaban. Di 
negara-negara maju, penghormatan dan penghargaan kepada 
guru sedemikian tinggi, baik yang datang dari masyarakat 
maupun dari negara. Bahkan, dalam sebuah ungkapan pepatah 
Arab menyebutkan:

ذإ هام مل يكرما  إ ن إملعمل وإلطبيب الكهام # ال ينصحان إ 
 وإصرب دلإئك إ ن أ هنت طبيبه # وإصرب جلهكل إ ن جفوت معلام

 Artinya : “Sesungguhnya guru dan dokter  itu  dua-duanya     
# tidak akan memberi nasehat jika keduanya tidak dihormati 
… Maka, bersabarlah atas penyakitmu jika engkau menjauhi 
dokter # dan puaslah dengan kebodohanmu jika engkau 
menjauhi guru”. r

 من علمين حرفا رصت هل عبدا
Artinya : “Barangsiapa yang mengajariku satu 
huruf saja, maka aku telah menjadi budaknya.”.
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تي  نا ْالآَّيا ْيهي مي ا في ُُكْ بيما َّيا
ِ
ا ْ وا افاعاِني ن ْْيي، وا ظي آني الْعا لاُُكْ ِفي الُْقْرآ ْ وا كا هللُا ِلي را َبا

ا ذا ْ ها . َآقُْوُل قاْوِلي ْْيي كي ْكري الْحا اليِّ لاُُكْ  وا ْ وا ْْيا ِلي ظي تاْغفيُر هللاا الْعا َآس ْ وا
ْْيي  حي ُِّه ُهوا الْغاُفْوُر الرِّ ن

ِ
تاْغفيُرْوُه ا اتي فااس ْ الُْمْسليما ْْيا وا ائيري الُْمْسليمي ليسا  وا

 
Khutbah Kedua 

هه اجلَُمَع َواجلََمَاعَاته  َباده ْْيَ ََشََع لهعه ِّ الَْعالَمه ه َربه الَْحْمُد لِله
، َوَأْشهَُد َأْن اَل  َرَجاته َا ادلَّ ِّئَاته َويَْرفَُع ِبه يه َن السَّ َا مه لهُيَطههَِّرُُهْ ِبه
اءه  يَّتههه َواأَلْْسَ َّتههه َوُألُْوهه ي ْ ُربُْوبه الَّ هللُا َوْحَدُه اَل ََشهيَْك ََلُ ِفه

ِ
ََلَ ا
ِ
ا

ًد ا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ  ، َوَأْشهَُد َأنَّ ُمَحمَّ َفاته َأْنَزَل عَلَْيهه ا والصهِّ
 َ ابههه َوَسَّلَّ ه َوَأْْصَ ، َصَّلَّ هللُا عَلَْيهه َوعَََّل أ َله ِّنَاته يْآ اَلته الَبيه

ا بَْعدُ   تَْسلهْيًما، َأمَّ
الَّ َوَأنُُتْ  ِ

َُّقوا هللَا َحقَّ تَُقاتههه َواَل تَُمْوتُنَّ ا ت َباَد هللاه اه فَيَا عه
ْسلهُمْوَن. َواْعلَُمْوا َأنَّ هللاَ  ْبَحانَهُ  مُّ ِّهه  س ُ يه وتعاىل َصَّلَّ عَََّل نَبه

ْيَن  ه َا اَّلَّ ، ََيَأُّيُّ ِّ ه نَّ هللَا َوَماَلئهَكتَُه يَُصلُّْوَن عَََّل النَّبه ِ
يًْما. ا قَده

ََن  ِّده يه ِّ عَََّل س َ َّهُمَّ َصله ُِّمْوا تَْسلهْيًما. َالل ُّْوا عَلَْيهه َوَسله أ َمنُْوا َصل
ََن  ِّده يه ٍد َوعَََّل أ له س َ ْْيَ َوعَََّل ُمَحمَّ ْبَراهه ِ

ٍد مََكَ َصلَّْيَت عَََّل ا ُمَحمَّ
ٍد  ََن ُمَحمَّ ِّده يه ٍد َوعَََّل أ له س َ ََن ُمَحمَّ ِّده يه ْْيَ، َوََبرهْك عَََّل س َ ْبَراهه ِ

أ له ا
ََّك  ن
ِ
ْْيَ ا ْْيَ، ِفه الَْعالَمه ْبَراهه ِ

ْْيَ َوعَََّل أ له ا ْبَراهه ِ
مََكَ ََبَرْكَت عَََّل ا
 َّ ْيٌد. َالل ْيٌد َمجه نهْْيَ ََحه ْْيَ َوالُْمْسلهَماته َوالُْمْؤمه هُمَّ اْغفهْر لهلُْمْسلهمه

ْيُب  ْيٌع قَرهيٌْب ُمجه ََّك َْسه ن
ِ
، ا ْْنُْم َوْاأَلْمَواته نَاته ْاأَلْحيَاءه مه َوالُْمْؤمه

ْيئَاته  نُْوبه َوالَْخطه َر اَّلُّ َ الَْحاَجاته َوغَافه َعَواته َوََي قَاِضه ادلَّ
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هه اجلَُمَع َواجلََمَاعَاته  َباده ْْيَ ََشََع لهعه ِّ الَْعالَمه ه َربه الَْحْمُد لِله
، َوَأْشهَُد َأْن اَل  َرَجاته َا ادلَّ ِّئَاته َويَْرفَُع ِبه يه َن السَّ َا مه لهُيَطههَِّرُُهْ ِبه
اءه  يَّتههه َواأَلْْسَ َّتههه َوُألُْوهه ي ْ ُربُْوبه الَّ هللُا َوْحَدُه اَل ََشهيَْك ََلُ ِفه

ِ
ََلَ ا
ِ
ا

ًد ا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ  ، َوَأْشهَُد َأنَّ ُمَحمَّ َفاته َأْنَزَل عَلَْيهه ا والصهِّ
 َ ابههه َوَسَّلَّ ه َوَأْْصَ ، َصَّلَّ هللُا عَلَْيهه َوعَََّل أ َله ِّنَاته يْآ اَلته الَبيه

ا بَْعدُ   تَْسلهْيًما، َأمَّ
الَّ َوَأنُُتْ  ِ

َُّقوا هللَا َحقَّ تَُقاتههه َواَل تَُمْوتُنَّ ا ت َباَد هللاه اه فَيَا عه
ْسلهُمْوَن. َواْعلَُمْوا َأنَّ هللاَ  ْبَحانَهُ  مُّ ِّهه  س ُ يه وتعاىل َصَّلَّ عَََّل نَبه

ْيَن  ه َا اَّلَّ ، ََيَأُّيُّ ِّ ه نَّ هللَا َوَماَلئهَكتَُه يَُصلُّْوَن عَََّل النَّبه ِ
يًْما. ا قَده

ََن  ِّده يه ِّ عَََّل س َ َّهُمَّ َصله ُِّمْوا تَْسلهْيًما. َالل ُّْوا عَلَْيهه َوَسله أ َمنُْوا َصل
ََن  ِّده يه ٍد َوعَََّل أ له س َ ْْيَ َوعَََّل ُمَحمَّ ْبَراهه ِ

ٍد مََكَ َصلَّْيَت عَََّل ا ُمَحمَّ
ٍد  ََن ُمَحمَّ ِّده يه ٍد َوعَََّل أ له س َ ََن ُمَحمَّ ِّده يه ْْيَ، َوََبرهْك عَََّل س َ ْبَراهه ِ

أ له ا
ََّك  ن
ِ
ْْيَ ا ْْيَ، ِفه الَْعالَمه ْبَراهه ِ

ْْيَ َوعَََّل أ له ا ْبَراهه ِ
مََكَ ََبَرْكَت عَََّل ا
 َّ ْيٌد. َالل ْيٌد َمجه نهْْيَ ََحه ْْيَ َوالُْمْسلهَماته َوالُْمْؤمه هُمَّ اْغفهْر لهلُْمْسلهمه

ْيُب  ْيٌع قَرهيٌْب ُمجه ََّك َْسه ن
ِ
، ا ْْنُْم َوْاأَلْمَواته نَاته ْاأَلْحيَاءه مه َوالُْمْؤمه

ْيئَاته  نُْوبه َوالَْخطه َر اَّلُّ َ الَْحاَجاته َوغَافه َعَواته َوََي قَاِضه ادلَّ
تهَك يَآ  َأرْ  ْيَن بهَرَْحَ ه ْخَوانهنَا اَّلَّ

ِ
َّنَا اْغفهْر لَنَا َوال . َرب ْْيَ ه اَحه َحَم الرَّ

ََّك  ن
ِ
َّنَا ا ْيَن أ َمنُْوا َرب ه َِّّلَّ الًّ له ْ قُلُْوبهنَا غه َعْل ِفه يَْمانه َواَل ََتْ

ِ
ال ْ َبُقْوََن َبه س َ

َّْم تَْغفهْر لَنَا  ْن ل
ِ
نَا َوا َّنَا َظلَْمنَا َأنُْفس َ . َرب ْْيٌ حه نَا َرُؤْوٌف رَّ َوتَْرََحْ

َرةه  نًَة َوِفه ْاأل خه نَْيا َحس َ َّنَآ  َأتهنَا ِفه ادلُّ هْيَن. َرب َن الَْخاِسه لَنَُكْونَنَّ مه
. ْْيَ ِّ الَْعالَمه . َوالَْحْمُد ههلله َربه نَا عََذاَب النَّاره قه نًَة وَّ  َحس َ
يَْتاءه 

ِ
ْحَسانه َوا

ِ
لَْعْدله َوْاال نَّ هللَا يَآُْمُر َبه ِ

َباَد هللاه ا ي الُْقْرََب  عه ذه
ُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن.  َويَْْنَى  َعنه الَْفْحَشاءه َوالُْمْنَكره َوالَْبْغي يَعه
ْكُر  هه يَزهْدُُكْ َوََّله ْْيَ يَْذُكْرُُكْ َواْشُكُرْوُه عَََّل نهَعمه فَاْذُكُروا هللَا الَْعظه

 هللاه َأْكَب 
 

َّيَالي  نْيَا بَقَاء   ˜َوََل تََزْع ِلَحاِدثَِة الل  فََما ِلَحَوِدِث الدُّ
 
 
 
 

font 28 

Dan janganlah kau kehilangan kesabaran dalam 
menghadapi berbagai musibah. Karena semua musibah 

di dunia ini tidak ada yang kekal (Imam Syafi’i)
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“Apakah kamu merasa aman dari kemungkinan Dia 
akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu atau 
mengirimkan kerikil, lalu kamu tidak akan mendapati seorang pun 
sebagai pelindung?” (QS. Al-Isra 17 : 68).

Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali 
rahasia di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran 
dari berbagai kejadian dan peristiwa alam (al-i’tibar).

Mencermati dan mendalami akan firman Allah baik yang 
tertulis dan yang terhampar, berbagai bencana yang terjadi 
di muka bumi merupakan hamparan ayat (tanda) kekuasaan 
Allah untuk dibaca bagi para ulul albab (yang mempunyai akal 
dan budi). Maka hendaknya banyak mengambil pelajaran dari 
berbagai ayat Allah baik qauliyah (teks/ firman) dan kauniyah 
(alam dan fenomenanya) terlebih atas peristiwa bencana alam 
yang baru-baru ini terjadi di tanah air Indonesia yang kembali 
berduka dengan peristiwa gempa bumi di Cianjur pada Senin, 
21 November 2022 dengan kekuatan 5,6 SR yang berdampak 
terjadinya longsor dan tercatat ratusan korban jiwa meninggal 
dunia dan luka, serta ribuan rumah yang rusak.

Dapat diambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa gempa 
yang terjadi dari sisi teologi dan science (pengetahuan). Peristiwa 
gempa yang terjadi berulang adalah fenomena alam yang 
memberikan banyak gambaran akan ayatullah dan sunnatullah. 
Bagaimana Allah  menunjukkan kebesaran dan kemaha kuasaan-
Nya atas makhluk-Nya yang lemah dan tidak berdaya. Dan pada 
sisi lain saat riset mencermati dan meneliti akan sunnatullah  
dapat memberi sisi positif terhadap penanganan gempa yang 
terjadi kemudian diharapkan dapat meminimalisir dampak 

HIKMAH

Hikmah Dibalik Bencana
Oleh : Al-faqir Ahmad Mulyadi
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gempa yang bencana yang lebiah besar.
Keteguhan iman seorang hamba terhadap Tuhannya bukan 

tanpa konsekwensi, sebagaimana Allah mengingatkan hambanya 
dalam firman-Nya: “Apakah manusia mengira bahwa mereka 
akan dibiarkan (hanya dengan) berkata, “Kami telah beriman,” 
sedangkan mereka tidak diuji?”. (QS. Al-Ankabut 29 : 2)

Saat ilmu dan iman menyatu pada diri para ulul albab maka 
aqidah, syariat, dan sunnatullah terjalin secara simbiotik dalam 
memadu padankan tujuan akhir kemaslahatan yang didapat 
terhadap pengamatan panjang dalam memetakan peristiwa dan 
fenomena alam membuahkan gambaran ilmu akan sunnatullah 
yang terjadi dan memberi arahan positif dalam penanggulangan 
bencana yang memiliki ruh optimisme dalam penyerahan diri 
yang totalitas menelurkan banyak ilmu yang bernilai humanisme. 
Upaya mengurangi dampak bencana dengan antisipasi dan 
penanganan yang tepat adalah ikhtiar yang harus selalu dilakukan 
para peneliti.

Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
“Orang yang dikehendaki Allah menjadi pribadi yang lebih baik, 
Allah akan mengujinya terlebih dahulu.” (HR. al-Bukhari no. 5645)

Tentunya perlu diperhatikan peristiwa bencana di suatu 
daerah yang dialami segolongan orang, merupakan ujian yang 
akan memberi i’tibar bagi siapapun tidak hanya ditujukan bagi 
masyarakat yang terdampak. Namun, ujian juga berlaku bagi 
mereka yang tidak terdampak atau yang di luar lokasi kejadian.

Maka sepatutnya rasa kepedulian sosial dan rasa kemanusiaan 
menghampiri siapapun yang peduli untuk selalu berbagi 
kepada saudaranya yang membutuhkan uluran tangannya. Dan 
mampukah masyarakat sekitar yang tidak terdampak gempa 
menyisihkan hartanya demi mereka yang terdampak bencana?. 
Semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran dan hikmah dari 
berbagai peristiwa terlebih dari bencana alam atau musibah yang 
terjadi. Wa Allahu A’lam.r (Mé@rt)
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Selanjutnya, apabila muazin menyebutkan “Asyhadu an 
lailaha illallah” dalam adzan, tidak boleh ada sesuatu yang 

kita ingat, kita kagumi, dan kita cintai selain Allah subhanahu 
wata'ala. Jika mendengarkan kalimat syahadat tersebut, tetapi 
memikirkan sesuatu selain diri-Nya, dikhawatirkan kita 
menjadi musyrik dengan objek yang dipikirkan itu. Kita harus 
menjawab suara adzan itu dengan lafaz yang sama, “Asyhadu 
an lailaha illallah”.

Ketika muazin membaca “Asyhadu anna Muhammadan 
Rasulullah” dalam adzan, seketika itu kita mengingat 
junjungan, teladan, pembela, dan pemberi syafaat kita di 
akhirat. Lafaz tersebut adalah satu kesatuan dengan kalimat 
sebelumnya, yang dikenal dengan dua kalimat syahadat. Kita 
harus menjawab seruan adzan tersebut dengan lafaz yang 
sama, “Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah”.

Apabila muazin menyerukan kata “Hayya ‘alas shalah”, 
kita dianjurkan tafakur sambil menjawab suara adzan itu 
dengan kata “La haula wala quwwata illa billah” sambil 
menghubungkan ingatan, pikiran, dan perasaan kita kepada 
Allah subhanahu wata'ala. Kita bayangkan panggilan itu 
sebagai undangan khusus Tuhan untuk melakukan Isra’ Mi’raj 
karena Nabi mengatakan bahwa shalat adalah mi’raj bagi 
orang yang beriman.

GORESAN IMAM BESAR

Makna Esoteris Kumandang Adzan (3)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA



Mimbar Jumat No.1190/XXIV/2214

Apabila muazin menyerukan lafaz “Hayya ‘alal falah” 
(Mari kita meraih keberuntungan), saat itu kita jawab, “La 
haula wala quwwata illa billah”, sambil kita meninggalkan 
seluruh kegiatan lain untuk menghadap ke hadirat Allah 
subhanahu wata'ala. Ajakan untuk meraih keberuntungan kita 
niatkan seolah-olah itu ajakan khusus dari Allah subhanahu 
wata'ala kepada diri kita. Betapa ruginya kita jika menyia-
nyiakan ajakan khusus itu.

Apabila muazin menyerukan, “Al-shalatu khairun minan 
naum” (shalat lebih mulia daripada tidur) dalam adzan 
Subuh, maka dijawab, “Shadaqta wa barakta wa ana minasy 
syahidin” (engkau menyerukan kebenaran dan berkah dan 
saya termasuk orang yang menyaksikan). Mendengarkan 
seruan itu maka tidak ada alasan untuk tidak bergegas untuk 
menunaikan shalat Subuh yang diawali dengan dua rakaat 
shalat sunah. Jangan pernah ada di antara kita menyia-nyiakan 
kebenaran dan berkah yang dijanjikan Allah subhanahu 
wata'ala dalam shalat Subuh.

Apabila muazin kembali melafazkan lafaz takbir, 
pastikan diri kita sudah berada di dalam suasana batin yang 
pasrah, tunduk, dan siap untuk menunaikan kewajiban 
shalat. Ketika kita menjawab takbir itu dengan lafaz yang 
sama, diri kita terasa tenggelam di dalam kebesaran Allah 
subhanahu wata'ala. Tidak ada lagi kata-kata duniawi yang 
keluar dari mulut kita. Pikiran dan perasaan sudah diliputi 
oleh kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wata'ala. 
Setelah itu, kita berdoa dengan doa adzan sebagaimana kita 
maklumi.(Harian Republika, 11 November 2022 M/ 16 Rabiul 
Akhir 1444 H) r (DN)
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KAJIAN ZUHUR PILIHAN   

Tidak Silau pada Dunia : 
Fokus pada Akherat

(Tafsir Surat Thaha ayat 131-132)

Oleh : DR. Budi Utomo, S.Th.I, MA

Kajian berbicara tentang pentingnya memiliki cara pandang yang 
benar terhadap kehidupan di dunia. Seringkali seseorang merasa 

iri terhadap pencapaian manusia dalam perkara keduniaan, padahal 
orang tersebut tidak memiliki keyakinan yang benar kepada Allah. 
Hal ini adalah suatu pandangan yang salah. Sebab dalam perspektif 
spiritual apa yang Allah janjikan kepada orang beriman merupakan 
suatu kebaikan yang luar biasa besar, yang bersifat sejati dan abadi.

Larangan Terpesona kepada Dunia
Pembasan ini mengambil Surat Thaha/20, ayat 131-132 : 

                           

                    

                            
 Artinya : “Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu 
kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-
golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk 
Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu 
adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah kepada 
keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam 
mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, 
Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang 
baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” 
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Ayat 131 memuat larangan untuk terpedaya pada dunia.Maksud 
dari dua ayat ini adalah Allah subhanahu wata'ala berfirman kepada 
Nabi-Nya, "Janganlah kamu melirikkan pandangan matamu kepada 
kemewahan yang ada di tangan orang-orang yang hidup senang dan 
mewah. Karena sesungguhnya hal itu tiada lain merupakan perhiasan 
yang fana dan nikmat yang pasti lenyapnya, kami mencobai mereka 
dengan melaluinya. Akan tetapi, amatlah sedikit orang yang banyak 
bersyukur di antara hamba-hamba-Ku."

Menurut Mujahid azwajan minhum berarti orang-orang kaya 
dan para hartawan, karena sesungguhnya kamu telah diberi apa yang 
lebih baik daripada apa yang diberikan kepada mereka. Sedangkan 
yang Allah janjikan dan sediakan jauh lebih baik, sebagaimana 
halnya apa yang disebutkan. Karena itulah dalam surat berikut ini 
disebutkan oleh firman-Nya :

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah orang yang paling 
zuhud terhadap duniawi, padahal beliau mampu menguasainya. 
Apabila beliau memperoleh harta benda, maka dinafkahkan dan 
dibagi-bagikannya kesana dan kemari, kepada semua hamba Allah 
dan beliau tidak pernah menyimpan sesuatu pun darinya untuk 
keperluan dirinya di esok hari. Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam sangat khawatirkan bila umatnya terpesona dengan dunia. 
Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Yunus, telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahb, telah menceritakan 
kepadaku Malik, dari Yazid ibnu Aslam, dari Ata ibnu Yasar, dari 
Abu Sa'id, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah 
bersabda: Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan terhadap 
kalian ialah bila Allah membukakan bagi kalian bunga-bunga 
kehidupan dunia. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah 
yang dimaksud dengan bunga-bunga kehidupan dunia?” Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, "Keberkatan bumi.”

...           
 Artinya : “Dan karunia Tuhan kamu adalah 

lebih baik dan lebih kekal” (QS. Thaha: 131).
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Kewajiban Memerintahkan Shalat kepada Keluarga
Ayat 132 memuat perintah  Allah subhanahu wata'ala kepada 

kepala keluarga untuk memerintahkah anggota keluarganya 
melaksanakan shalat dan terus konsisten melaksanakan perintah itu : 

Ayat ini mebatakan: selamatkanlah mereka dari azab Allah dengan 
mengerjakan shalat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Semakna 
dengan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wata'ala dalam ayat 
lain melalui firman-Nya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 
dirimu dan keluargamu dari api neraka” (QS. at-Tahrim: 6).

Mengandung makna: jikalau kamu mengerjakan salat, niscaya 
rezeki akan datang kepadamu dari arah yang tidak kamu duga-duga 
sebagaimana firman-Nya :

            

Artinya : “Dan perintahkanlah kepada keluargamu 
mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam 
mengerjakannya” (QS. Thaha: 132).

            
Artinya : “Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah 
yang memberi rezeki kepadamu” (QS. Thaha: 132).

...                       
 ...     

 Artinya : “Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, 
niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. 
Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-
sangkanya” (QS. ath-Thalaq: 2 - 3).
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Karena itulah dalam surat berikut ini disebutkan oleh firman-Nya:

As-Sauri telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-
Nya: Kami tidak meminta rezeki kepadamu (Thaha: 132), yaitu Kami 
tidak membebankan kepadamu suatu permintaan. Ibnu Abu Hatim 
menceritakan sebuah Riwayat dari Hafs ibnu Gayyas, dari Hisyam, 
dari ayahnya, bahwa apabila ia masuk ke dalam rumah seorang 
kaya raya, lalu ia melirik kepada kekayaannya, maka sepulangnya 
ke rumah ia membaca firman-Nya: Dan janganlah kamu tujukan 
kedua matamu (Thaha: 131) sampai dengan firman-Nya: Kamilah 
yang memberi rezeki kepadamu (Thaha: 132). Kemudian ia berkata 
kepada keluarganya, "Dirikanlah salat, dirikanlah salat, semoga Allah 
merahmati kalian!"

Shalat adalah Tradisi Nabi untuk Menyelesaikan Masalah
Sebuah hadis menceritakan salah satu tradisi nabi ketika 

menghadapi kesulitan:

            
Artinya : “Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah 
yang memberi rezeki kepadamu” (QS. Thaha: 132).

ََيٍد الَقَطَواين  ي ْبُن َأِبي زي ثَنَا َعْبُد اَّللَّ ثَنَا َأِبي َحدَّ : َحدَّ ٍ َوقَاَل اْبُن َأِبي َحاِتي
ثَنَا َجْعَفٌر َعْن ََثبيتٍ  يَّار َحدَّ ثَنَا س َ ُ عَلَْيهي  َحدَّ ُّ َصَّلَّ اَّللَّ قَاَل: ََكَن النَِّبي

ُّوا ُّوا َصل : " ََي َأْهََلُه َصل َذا َأَصابَُه َخَصاَصٌة ََنَدى َأْهََلُ
ِ
َ ا  " َوَسَّلَّ

Artinya : “Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan 
kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami 
Abdullah ibnu Abu Ziyad al-Qatrani, telah menceritakan 
kepada kami Sayyar, telah menceritakan kepada kami Ja'far, 
dari Sabit, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam apabila 
mengalami suatu kesusahan, maka beliau menyeru kepada 
keluarganya: Hai keluargaku, kerjakanlah shalat, kerjakanlah 
shalat oleh kalian!”.
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Bukan hanya Rasulullah Muhammad Shalla Allah ‘alaihi wa 
Sallam, namun para nabi lainnya apabila tertimpa suatu kesusahan, 
maka mereka bersegera mengerjakan shalat.

Fokus pada Akherat Menyelesaikan Permasalahan Dunia
Hadis lain menggambarkan keadaan manusia yang selalu fokus 

pada urusan dunia, sehingga lalai dari urusan akhiratnya :

Sebagai penutup penggalan ayat terakhir ini dapat menjadi 
kesimpulan utama kajian ini. Pada akhirnya kebaikan keduniaan 
apapun yang ada dan dimiliki seseorang atau bahkan sebuah bangsa 
adalah kebaikan semu yang sifatnya sementara dan akan segera 
hilang, karena Allah subhanahu wata'ala menjanjikan:

Maksudnya, akibat yang baik di dunia dan akhirat, khususnya di 
akhirat yaitu surga hanyalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah. 
Ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang 
bertakwa. Aamiin.

Artinya : “Telah diriwayatkan melalui hadis Syu'bah, dari 
Umar ibnu Sulaiman, dari Abdur Rahman ibnu Aban, dari 
ayahnya, dari Zaid ibnu Sabit, bahwa ia pernah mendengar 
Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa yang kesusahannya 
hanya memikirkan dunia, maka Allah akan mencerai-
beraikan urusannya dan menjadikan kefakirannya di depan 
matanya, serta tiada yang datang dari dunia kepadanya 
kecuali hanya apa yang telah ditakdirkan baginya. Dan barang 
siapa yang perhatiannya tercurahkan kepada akhiratnya, 
maka Allah akan menghimpunkan baginya semua urusannya 
dan menjadikan kecukupannya di dalam kalbunya, serta 
dunia datang kepadanya dalam keadaan terpaksa.” 

       

Artinya : “Dan akibat (yang baik) itu adalah 
bagi orang yang bertakwa” (QS. Thaha: 132).
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Nama Agama SemulaNo.

1
2
3
4

Non Agama
Kristen
Budha
Katholik

Jamie Travis Mc Donough
Horas Parulian S
San Yu Maw
Katarina Ardila Ayu

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 23 - 29 November 2022 :

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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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

3 Des

4 Des

5 Des

6 Des

7 Des

8 Des

Narasumber

Dr. Budi Utomo, Lc, 
MA

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA

H.M. Farid F. 
Saenong, MA, Ph.D 
 
Dr. H. Syamsul 
Ma’arif, MA 

H.M. Mahdi, M.Ag

KH. Misbah 
Munir, Lc, MA

Bahasan/ Materi

Tafsir Ibnu Katsir

Bidayatul Hidayah

Kaasyifatus Sajaa Fi 
Syarhi Safinatun-Naja
  
Rowaiul Bayan Fi 
Tafsiri Ayati Ahkamil 
Qur’an 

La Tahzan

Syarah Shahih 
Muslim

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 25 November 2022, adalah untuk :
1.  Almarhum dan Almarhumah korban bencana alam gempa 

bumi di Cianjur Jawa Barat
2.  Almarhum Drs. KH. Abun Bunyamin Ruhiat, M.Si bin KH. 

Ruhiat (Pimpinan Ponpes Cipasung), usia 73 tahun. Wafat, 
19 November 2022 di Cipasung Tasikmalaya

3.  Almarhumah Umamah binti Junaidi, usia 77 tahun. Wafat, 
11 November 2022 di Bangunjaya, Indramayu

4.  Almarhum Muhammad David Siregar bin Adam, usia 27 
tahun. Wafat, 12 November 2022 di Jakarta Barat

5.  Almarhum H. Nadih bin H. Sanen, usia 58 tahun. Wafat, 22 
November 2022 di Jakarta

6.  Almarhumah Siti Azizah binti Moh. Afief, usia 63 tahun. 
Wafat, 08 November 2022 di Jakarta

7.  Almarhum Bapak Bahruddin bin Hamdani, usia 45 tahun. 
Wafat, 16 November 2022 di Citayam, Bogor

8.  Almarhum Sofian HAS bin Hasbullah, usia 64 tahun. Wafat, 
18 November 2022 di Palembang

9.  Almarhum Ahmad bin Abubakar, usia 68 tahun. Wafat, 24 
November 2022 di Parado Kanca

10. Almarhum Sanatal Huri bin Hakam. Wafat, 24 November 
2022 di Tangerang

11. Almarhumah Rr. Sri Sudarmiyati binti Soenyoto, usia 81 
tahun. Wafat, 13 November 2022 di Jakarta

12. Almarhumah Novi Zulkarnaik binti Sofian UAS. Wafat, 14 
November 2022 di Palembang.

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

SHALAT GHAIB
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Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal

02 Des 04 : 06 11 : 45 15 : 10 17 : 59 19 : 14

03 Des 04 : 07 11 : 46 15 : 11 17 : 59 19 : 14

04 Des 04 : 07 11 : 46 15 : 11 18 : 00 19 : 15

05 Des 04 : 07 11 : 47 15 : 12 18 : 00 19 : 15

06 Des 04 : 07 11 : 47 15 : 12 18 : 01 19 : 16

07 Des 04 : 08 11 : 47 15 : 13 18 : 01 19 : 16

08 Des 04 : 08 11 : 48 15 : 13 18 : 02 19 : 17

02 Des 04:06 11:45 15:10 17:59 19:14
03 Des 04:07 11:46 15:11 17:59 19:14
04 Des 04:07 11:46 15:11 18:00 19:15
05 Des 04:07 11:47 15:12 18:00 19:15
06 Des 04:07 11:47 15:12 18:01 19:16
07 Des 04:08 11:47 15:13 18:01 19:16
08 Des 04:08 11:48 15:13 18:02 19:17

  
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Desember 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 bersama Perkumpulan Lions 
Indonesia Distrik 307 B1 bekerjasama dengan Palang Merah 
Indonesia (PMI), menyelenggarakan Kegiatan Donor Darah 
di Aula Al-Fattah Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (25/11). 
Kegiatan ini dilangsungkan dalam rangka membantu Palang Merah 
Indonesia (PMI) memenuhi stok bank darah yang setiap harinya 
memerlukan 1000 sampai 1200 kantong darah, serta melanjutkan 
kerjasama yang sebelumnya dilaksanakan pada 12 November 2021.



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


