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PENGANTAR REDAKSI

 Bismillahirrahmanirrahim, Al-hamdulillahi Rabbil ‘Alamin 
Wasshalatu Wassalamu ‘Ala Asyrafil Anbiyai Wal Mursalin Wa ‘Ala 
Alihi Wa Shahbihi Ajma’in. Segala puji bagi Allah SWT atas segala 
limpahan nikmat-Nya yang tidak pernah berhenti. Shalawat dan 
salam selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Besar 
Muhammad SAW, seluruh keluarga, serta para sahabat-sahabatnya.

Pembaca Mimbar Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. Tak 
terasa hari ini, kita sudah berada dihari ke-18 Ramadhan, semoga 
semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan kita bisa lebih 
memanfaatkan pada sisa karunia yang sangat mahal dan berharga 
ini. Amiin.

Usai shalat Jum’at kali ini, kita akan melaksanakan shalat ghaib 
untuk jamaah dan 53 personil TNI di KRI Nanggala-402 yang gugur 
dalam menjalankan tugas Negara di perairan Bali. Semoga husnul 
khatimah, ditempatkan di surga yang penuh dengan kenikmatan 
dan Allah SWT memberikan ketabahan juga kesabaran bagi 
keluarga yang ditinggalkan.

Adapun khutbah Jum’at pada edisi kali ini, mengangkat tema 
“Hikmah Nuzulul Qur’an; Dari Tajwid Bacaan Menuju Tajwid 
Amalan”, yang disampaikan oleh Dr. KH. Muchlis M. Hanafi, MA 
(Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama 
RI). Beliau menyampaikan bahwa tajwid bacaan sesungguhnya 
merupakan langkah pertama menuju tajwid pemahaman, dan 
selanjutnya tajwid amalan. Tajwid amalan mengharuskan seorang 
muslim bekerja secara professional, kreatif dan inovatif untuk 
menebar manfaat dan maslahat seluas mungkin.

Lafazh niat puasa antara “Romadhona dan Romadhoni”  
sempat menjadi viral di media sosial pada awal Ramadhan, untuk 
itu pada kolom Hikmah Ustadz Abdul Rasyid Teguhdin, M. Pd.I 
menulis tema “Romadhoni = Romadhona”.

Selanjutnya pada kolom Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal 
Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA masih membahas tentang 
“Teologi Nama Dan Yang Dinamai (Bagian 8)”. Akhirnya, selamat 
membaca. (JML) r



Mimbar Jumat No.1110/XXII/212

KHUTBAH JUM’AT

Hikmah Nuzulul Qur'an; 
Dari Tajwid Bacaan menuju Tajwid Amalan 

Oleh : Dr. KH. Muchlis M. Hanafi, MA

(Intisari Khutbah Jum’at, 18 Ramadhan 1442 H / 30 April 2021 M)

Khutbah Pertama 

ل الَْحْمُد  ّٰ ْْيَ ، الَْحْمُد ل ِلل ل َرّبل الَْعالَمل دل ْاأَلَحدل ، الَْفْردل ِّلٰ الَْواحل
َمُدُه  َولَْم يُْوََلْ ، َولَْم يَُكْن ََلُ كفًوا َأَحٌد. ََنْ ْ ْي لَْم يَِلل ل ، اَّلَّ َمدل الصَّ

لَْيهل 
ِ
ُدُه َو نَُتْوُب ا شل يْهل َونَْسََتْ ََتْدل َتْغفلُرُه َونَُعْوُذ تََعاََل َونَس ْ َونَس ْ

ل بل  هل  ِّلٰ اللنَا، َمْن ََيْدل ّلئَاتل َأْْعَ ْن َسي نَا َومل ْورل َأنُْفس ل ْن ُُشُ ُ مل اِّلٰ
اَلُة  ًدا. َوالصَّ َد ََلُ َولليًّا ُمْرشل ي َوَمْن يُْضللْل فَلَْن ََتل فَهَُو املُهَْتدل

نَا َوَعظل  ْيبل ََن َوَحبل دل ّيل اَلُم عَََل س َ ٍد َمْن َوالسَّ ةل َأْعُينلنَا ُمَحمَّ نَا َوقُرَّ ْيمل
ُ بََعثَُه  ََل اِّلٰ

ِ
ًيا ا ْيًرا َوَداعل ا َونَذل ً ًًي َوُمبَّّشل ْْيَ ، َهادل ًة لللَْعالَمل َرْْحَ

ل  ا، فَهََدى اِّلٰ اًجا َوقََمًرا ُمنلْْيً اًجا َوهَّ َ ْذنلهل ِسل
ِ
ُ بل َة اِّلٰ بلهل اأُلمَّ

َة وَ  َة َوَكَشَف بلهل الُغمَّ ََّغ الّرلَساََلَ َوَأدَّى اأَلَمانََة َونََصَح اأُلمَّ بَل
ُ فََجَزاُه  يَائلهل اِّلٰ ْن أ نْبل يًّا مل َوَأْشهَُد َأْن ََل  .َعنَّا َخْْيَ َما َجَزى نَبل
َلَّ 
ِ
لَـَه ا
ِ
ُ ا ًدا َرُسْوُل اِّلٰ ْْيُ َوَأْشهَُد َأنَّ ُمَحمَّ ُ الَْحقُّ الُْمبل ل الَْمِلل اِّلٰ

ُق  ْْيُ  َصادل ل  الَوْعدل اأَلمل َصلََواُت َرّبل َوَساَلُمُه عَلَْيهل َوعَََل َءاَلل
رلْينَ  اهل ْْيَ الطَّ بل ّيل هل الطَّ بل ْيُُكْ  .َوََصْ َا الُْمْسللُمْوَن ُأْوصل ا بَْعُد فَيَا َأَيُّ َأمَّ

ل َو نَْفِسل بلَتْقَوى  َا ، فََقْد فَاَز الُْمتَُّقْوَن. َوقَاَل تََعايَل : ًيَ اِّلٰ  َأَيُّ
َُّقوا  يَن أ َمنُوا ات ل َ اَّلَّ ْسللُمونَ اِّلٰ َلَّ َوَأنُُت مُّ

ِ
 َحقَّ تَُقاتلهل َوََل تَُموتُنَّ ا

يهل الُْقْرأ ُن ُهًدى . ي ُأنزلَل فل ل َوقَاَل تََعايَل : َشهُْر َرَمَضاَن اَّلَّ
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Di hari dan bulan yang penuh keberkahan, Jumat di bulan 
Ramadan, marilah kita selalu meningkatkan kualitas 

keimanan dan ketakawaan kita kepada Allah subhanahu 
wata'ala, melalui amaliah-amaliah yang diperintahkan. Semoga 
Allah subhanahu wata'ala memberi kekuatan kepada kita untuk 
selalu ber-taqarrub kepada-Nya dan Allah menerima segala 
amal ibadah kita.

QS. Al-Baqarah ayat 185 menerangkan bahwa Ramadan 
adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah berfirman :

                

                    

                   

                 

             
 

ل الَْحْمُد  ّٰ ْْيَ ، الَْحْمُد ل ِلل ل َرّبل الَْعالَمل دل ْاأَلَحدل ، الَْفْردل ِّلٰ الَْواحل
َمُدُه  َولَْم يُْوََلْ ، َولَْم يَُكْن ََلُ كفًوا َأَحٌد. ََنْ ْ ْي لَْم يَِلل ل ، اَّلَّ َمدل الصَّ

لَْيهل 
ِ
ُدُه َو نَُتْوُب ا شل يْهل َونَْسََتْ ََتْدل َتْغفلُرُه َونَُعْوُذ تََعاََل َونَس ْ َونَس ْ

ل بل  هل  ِّلٰ اللنَا، َمْن ََيْدل ّلئَاتل َأْْعَ ْن َسي نَا َومل ْورل َأنُْفس ل ْن ُُشُ ُ مل اِّلٰ
اَلُة  ًدا. َوالصَّ َد ََلُ َولليًّا ُمْرشل ي َوَمْن يُْضللْل فَلَْن ََتل فَهَُو املُهَْتدل

نَا َوَعظل  ْيبل ََن َوَحبل دل ّيل اَلُم عَََل س َ ٍد َمْن َوالسَّ ةل َأْعُينلنَا ُمَحمَّ نَا َوقُرَّ ْيمل
ُ بََعثَُه  ََل اِّلٰ

ِ
ًيا ا ْيًرا َوَداعل ا َونَذل ً ًًي َوُمبَّّشل ْْيَ ، َهادل ًة لللَْعالَمل َرْْحَ

ل  ا، فَهََدى اِّلٰ اًجا َوقََمًرا ُمنلْْيً اًجا َوهَّ َ ْذنلهل ِسل
ِ
ُ بل َة اِّلٰ بلهل اأُلمَّ

َة وَ  َة َوَكَشَف بلهل الُغمَّ ََّغ الّرلَساََلَ َوَأدَّى اأَلَمانََة َونََصَح اأُلمَّ بَل
ُ فََجَزاُه  يَائلهل اِّلٰ ْن أ نْبل يًّا مل َوَأْشهَُد َأْن ََل  .َعنَّا َخْْيَ َما َجَزى نَبل
َلَّ 
ِ
لَـَه ا
ِ
ُ ا ًدا َرُسْوُل اِّلٰ ْْيُ َوَأْشهَُد َأنَّ ُمَحمَّ ُ الَْحقُّ الُْمبل ل الَْمِلل اِّلٰ

ُق  ْْيُ  َصادل ل  الَوْعدل اأَلمل َصلََواُت َرّبل َوَساَلُمُه عَلَْيهل َوعَََل َءاَلل
رلْينَ  اهل ْْيَ الطَّ بل ّيل هل الطَّ بل ْيُُكْ  .َوََصْ َا الُْمْسللُمْوَن ُأْوصل ا بَْعُد فَيَا َأَيُّ َأمَّ

ل َو نَْفِسل بلَتْقَوى  َا ، فََقْد فَاَز الُْمتَُّقْوَن. َوقَاَل تََعايَل : ًيَ اِّلٰ  َأَيُّ
َُّقوا  يَن أ َمنُوا ات ل َ اَّلَّ ْسللُمونَ اِّلٰ َلَّ َوَأنُُت مُّ

ِ
 َحقَّ تَُقاتلهل َوََل تَُموتُنَّ ا

يهل الُْقْرأ ُن ُهًدى . ي ُأنزلَل فل ل َوقَاَل تََعايَل : َشهُْر َرَمَضاَن اَّلَّ
ۚ  فََمن َشهلَد مل  َن الْهَُدٰى َوالُْفْرقَانل ّلنَاٍت ّمل ّللنَّاسل َوبَي هَْر ل نُُكُ الشَّ

ٍم ُأَخَر ۗ  ْن َأًيَّ ٌة ّمل دَّ فَلَْيُصْمُه ۖ َوَمن ََكَن َمرليًضا َأْو عَََلٰ َسَفٍر فَعل
َة  دَّ ُ بلُُكُ الْيُْْسَ َوََل يُرليُد بلُُكُ الُْعْْسَ َوللُتْْكللُوا الْعل يُرليُد اِلَّ

 َ َ عَََلٰ َما َهَداُُكْ َولََعلَُُّكْ ت وا اِلَّ ُ  ْشُكُروَن َوللُتَكّّبل
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Bahkan, seperti dinyatakan dalam HR. Ahmad, seluruh 
kitab suci, mulai dari suhuf Ibrahim, Taurat dan Injil diturunkan 
di bulan Ramadan. Kemuliaan Ramadan diperoleh lantaran 
bulan tersebut dipilih oleh Allah sebagai saat diturunkannya 
Al-Qur'an sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit yang terdekat 
dengan bumi kita, dan secara berangsur-angsur kepada Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Seperti halnya malam 
diturunkannya disebut lailatul qadar yang memiliki keutamaan 
setara dengan seribu bulan, Al-Qur'an akan memuliakan apa 
pun dan siapa pun yang terkait dengannya. Maka, bila ingin 
hidup mulia, muliakanlah Al-Qur'an. Bersahabatlah dengan Al-
Qur'an. Dia akan membuka segala rahasianya, dan hidup akan 
diterangi oleh cahayanya.

Ma`âsyiral muslimîn hafizhakumullâh.
Satu hal yang menggembirakan belakangan ini, perhatian 

umat Islam terhadap Al-Qur'an, dari segi bacaan dan hafalan, 
semakin meningkat dari waktu ke waktu. Ajang perlombaan 
bacaan dan hafalan Al-Qur'an, dengan suara indah dan 
merdu, diselenggarakan, mulai dari tingkat desa sampai 
tingkat internasional. Para orang tua pun bersemangat untuk 

Artinya : “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya 
diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan 
penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 
(antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa 
di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan 
barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), 
maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya 
itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan 
bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah 
kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas 
petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur” 
(QS. Al-Baqarah/2: 185)
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memasukkan anaknya ke sekolah yang ada pelajaran tahfizhnya, 
dan bangga bila sang anak telah hafal beberapa surah atau juz 
dalam Al-Qur'an. 

Mushaf-mushaf Al-Qur'an dijual dengan versi cetakan yang 
sangat beragam, mulai dari yang biasa sampai edisi cetak yang 
luks dan eksklusif; mulai dari versi cetak sampai versi elektronik 
dan digital.  Bahkan, mushaf Al-Qur'an dalam bentuknya yang 
indah, menjadi hadiah terindah saat akan mulai membangun 
mahligai rumah tangga, dan menjadi hiasan di setiap rumah. 
Para khatthath, penulis kaligrafi Al-Qur'an, berlomba untuk 
menulis Al-Qur'an dengan tulisan dan ornamen serta iluminasi 
yang indah mempesona.

Al-Qur'an berhak untuk dimuliakan, dan itu adalah 
kewajiban kita, karena ia adalah kalam rabbil 'âlamîn. Dalam 
rangka memuliakan Al-Qur`an, para ulama menekankan, 
agar dalam melantunkan bacaan, unsur fashâhah dan makhraj 
diperhatikan. Untuk itu, ilmu tajwid, yaitu ilmu untuk 
memperbagus bacaan Al-Qur'an diciptakan. Puluhan, bahkan 
ratusan kitab tajwid ditulis. Bahkan, sedemikian pentingnya ilmu 
tajwid bacaan, ulama Al-Qur'an, Ibnu al-Jazari menyatakan:

Tajwid bacaan memang tidak boleh diabaikan, tetapi 
yang tidak kalah pentingnya, dan ini menjadi tujuan tertinggi 
diturunkannya Al-Qur'an, adalah tajwid amalan, dengan 
pengertian ‘memperbagus dan memperindah sikap dan perilaku 
keseharian sebagai wujud pengamalan dari ajaran Al-Qur`an’. 
Tajwid bacaan sesungguhnya merupakan langkah pertama 
menuju tajwid pemahaman, dan selanjutnya tajwid amalan. 
Perhatian kita terhadap tajwid dan tahsin bacaan tidak boleh 
mengalahkan perhatian terhadap tajwid amalan.

 آ ِثم  آ ن  رْ ق  اتلْ  دَ وْ ي    مْ تل   نْ م      مم زِ ل   ْتم ح   دِ يْ وِ جْ تلَّ  ِب  ذ  خْ اْلأ و  
Artinya : “Berpedoman dengan ilmu tajwid adalah 
keharusan, barangsiapa membaca Al-Qur'an tidak dengan 
tajwid yang benar maka ia berdosa”.
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Tajwid amalan ini mutlak perlu ditingkatkan mengingat 
adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara nilai-nilai luhur 
yang terkandung di dalam Al-Qur'an dengan realitas umat 
Islam. Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai khayra ummah 
(sebaik-baik umat), tetapi faktanya, 57 negara Islam yang 
tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sebagian 
besar, bila tidak ingin berkata seluruhnya, berada dalam 
kategori negara berkembang, bahkan terbelakang. Risalah Islam 
yang dikatakan sebagai rahmatan lil `âlamîn belum tercermin 
sepenuhnya dalam sikap dan perilaku kebanyakan umat Islam, 
bahkan belakangan Islam dan umat Islam dituduh sebagai pihak 
yang berada di belakang berbagai aksi kekerasan atas nama 
agama. 

Apakah umat Islam saat ini, sudah termasuk ke dalam 
kelompok orang yang pernah dikeluhkan oleh Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam seperti terungkap dalam Al-Qur'an :

Mengabaikan Al-Qur'an bukan hanya dengan tidak 
membaca dan menghafalkannya, tetapi juga dengan tidak 
mengamalkannya secara baik. Untuk itu, tajwid amalan menjadi 
keharusan, yaitu dengan upaya melakukan proses internalisasi 
dan aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan. Bila 
ada ulama yang berkata, membaca Al-Qur'an tanpa tajwid itu 
berdosa, tentu lebih berdosa lagi mengamalkan Al-Qur'an tanpa 
tajwid.

Ma`âsyiral muslimîn hafizhakumullâh.
Imam Malik dalam kitab hadis al-Muwaththa menyitir 

sebuah riwayat dari Sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiallahu 
anhu yang mengingatkan salah seorang muridnya : 

Artinya : Dan Rasul (Muhammad) berkata, “Ya Tuhanku, 
sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan.”
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Engkau sekarang berada di zaman yang sedikit qari dan 
penghafal Al-Qur'annya, tetapi banyak ahli dan ulamanya. 
Ajaran Al-Qur'an ditegakkan, meski bacaan jarang atau tidak 
diperdengarkan. Yang bertanya sedikit, tetapi banyak yang 
memberi. Bacaan dalam salat panjang, dan sebaliknya mereka 
mempersingkat khutbah dan ceramah. Amalan mereka lebih 
menonjol dibanding hawa nafsunya. Akan datang suatu waktu, 
di mana banyak terdapat qari dan penghafal Al-Qur'an, tetapi 
sedikit yang ahli dan alim di bidang itu. Bacaan huruf-huruf 
Al-Qur'an terpelihara karena sering dibaca dan dihafal, tetapi 
ajarannya tidak ditegakkan. Banyak yang bertanya, tetapi 
sedikit yang memberi. Dalam khutbah dan ceramah mereka 
berpanjang-panjang, tetapi bacaan Al-Qur'an dalam shalat 
dipersingkat.

Tajwid amalan bukan hanya mengajak orang untuk sekadar 
mengamalkan Al-Qur'an, tetapi mengamalkannya dengan 
kerja-kerja yang berkualitas, indah dan bagus. Kesadaran 
umat untuk mengamalkan Al-Qur'an sudah baik, dan semakin 
meningkat dari hari ke hari, tetapi kualitasnya masih perlu 
lebih ditingkatkan. Sebab, tidak sedikit orang yang berusaha 
melaksanakan amal-amal Islami, tetapi justru ‘mencederai’ Islam 
itu sendiri, karena menggunakan cara-cara yang tidak Islami. 
Kekerasan atas nama agama yang dilakukan oleh sebagian umat 
Islam salah satu contohnya.

، َويَضيَُّع  يهي ُحُدوُد إلُْقْرآ ني إُؤُه، َكثيرٌي فَُقهَاُؤُه، حْيَفظُ في ََّك ِفي َزَماٍن قَلييٌل قُرَّ ن
ِ
إ

اَلَة،  ُحُروفُُه، قَلييٌل َمْن يَْسأَُل، يهي إلصَّ يلُوَن في ي، يُطي َكثيرٌي َمْن يُْعطي
َيأِْتي َزَماٌن  ْم، َوس َ ي الَهُْم قَْبَل َآْهَوإِئي وَن فيه َآْْعَ وَن فيه إلُْخْطَبَة , يَُبدُّ َويَْقُُصُ
يهي ُحُروُف إلُْقْرآ ني , َويَضيَُّع ُحُدوُدُه،  َفظُ في إُؤُه، قَلييٌل فَُقهَاُؤُه، حُيْ ,َكثيرٌي قُرَّ

اَلَة، كَ  وَن إلصَّ يلُوَن إلُْخْطَبَة، َويَْقُُصُ ي، يُطي ثيرٌي َمْن يَْسأَُل، قَلييٌل َمْن يُْعطي
اليهيْم. يهي َآْهَوإَءُُهْ قَْبَل َآْْعَ وَن في  ويَُبدُّ
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Yang dituntut dari setiap Muslim bukan soal kwantitas dan 
soal seberapa banyak amal yang dikerjakan, tetapi seberapa jauh 
kualitas amal tersebut. QS Al-Mulk  ayat 2 menyatakan : 

Dalam hadis Rasul bersabda :

Tajwid amalan mengharuskan seorang muslim bekerja 
secara profesional, kreatif dan inovatif untuk menebar 
manfaat dan maslahat seluas mungkin. Selain itu, amalan 
yang dipersembahkan juga bersifat indah dan bagus, sehingga 
menimbulkan ketenteraman, ketenangan dan kedamaian dalam 
hidup, sebab Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. 
Di saat memperingati 1.455 tahun turunnya Al-Qur'an, mari 
kita perbaharui dan tingkatkan cara interaksi kita dengan Al-
Qur'an, dari tajwid bacaan dan hafalan menuju tajwid amalan 
dalam kehidupan sehari-hari, sehingga fungsi Al-Qur'an sebagai 
hidayah/petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat manusia dapat 
terwujud. r

                      
           

 

Khutbah Kedua 

ل  احلَْمد   ّٰ . َوَاْشهَد  َاْن اَل  ِلل ْمتلنَانلهل هل َوال ْيقل ْكر  ََل  عىََل تَْوفل عىََل الْحَسانلهل َوالشُّ
الَّ  ََلَ ال ه   اِّلٰ  ال ًدا َعْبد  َحمَّ َدََن م  ّيل َوْحَده  اَل ََشليَْك ََل  َوَاْشهَد  َانَّ س َ

 . ى الىَل رلْضَوانلهل اعل ْوَل   ادلَّ ّٰ َوَرس  ل  ه مَّ الل عىََل َاَلل ٍد ول َحمَّ ََن م  دل ّيل َصّلل عىََل س َ
ا ثْْيً ْ تَْسللْيًما كل ابلهل َوَسّّلل  َوَاْْصَ
َّق وا ت َا النَّاس  ال ا بَْعد  فَيَا َاُّيُّ َ  َامَّ ْوا َانَّ  اِّلٰ ْيَما َاَمَر َواْنََت ْوا ََعَّا ََنَىى َواْعلَم  فل

 َ هل َوقَاَل تَعَاىَل  :  اِّلٰ هل َوثَـََن بلَملآ ئلَكتلهل بلق ْدسل ْيهل بلنَْفسل ْمٍر بََدَأ فل َ ْ ِبل َاَمَرُك 
نَّ  َ ال ُّْوا عَلَْيهل  اِّلٰ آَمن ْوا َصل يَْن أ ل َا اَّلَّ آ َاُّيُّ ُّْوَن عىََل النَِّبل يآ َوَملآ ئلَكتَه  ي َصل

ْيًما.  ْوا تَْسلل ّلم  ّٰ َوَسل ََن َصّلل عىََل  ه مَّ الل دل ّيل آلل س َ ٍد َوعىََل أ َحمَّ ََن م  دل ّيل  س َ
بلْْيَ َواْرَض اللّه مَّ َعنل  َ َوَملآئلَكةل ْامل َقرَّ ِلل س  آئلَك َور  يآ ٍد َوعىََل َانْبل َحمَّ م 

 ّ ثَْمان َوعىَلل َرَوع  يَْن َاِبل بَْكٍرَوَع  دل اشل َحابَةل  ْاخل لََفاءل الرَّ يَّةل الصَّ َوَعْن بَقل
ْْيَ وَ  ْينل َواْرَض َعنَّا َمَعه ْم َوالتَّابلعل لَىَيْومل ادّلل ْحَساٍن ال ل ْْيَ لَه ْم ِبل ي التَّابلعل ََتبلعل

ْْيَ  ل اْحل تلَك ََي َاْرَحَم الرَّ  بلَرْْحَ
 ّٰ ْْن ْم  ه مَّ الل آءل مل نَاتل َااَلْحيآ نلْْيَ َوْامل ْؤمل ْؤمل ْْيَ َوْامل ْسللَماتل والْم  ْسللمل اْغفلْر للم 

 ّ ن
ِ
. َوْااَلْمَواتل ا ْعَواتل ْيب  ادلَّ جل ْيٌع قَرليٌْب  م  ّٰ َك ََسل زَّ ْااللْساَلَم  ه مَّ الل َاعل

ْل  يَْن َواْخذ  ْ َمْن نََُصَ ادّلل ْْيَ َوانُْص  َك َوْامل ّْشلكل ْ لَّ الّّشل ْْيَ َوَأذل َوْامل ْسللمل
 . ْْيَ ّٰ َمْن َخَذَل ْامل ْسللمل  نَ وْ اع  الطَّ وَ  ءَ الَ غَُالْ اْدفَْع َعنَّا ْالَباَلَء َوْالَوَِبَء وَ  ه مَّ الل

ْْنَا َوَما بََطَن َعْن  َنَ وْ ر  وْ الك  وَ  ْتنَةل َوْامللَحَن َما َظهََر مل ْوَء ْالفل اَلزلَل َوس  َوالزَّ
ْْيَ  ًة ََي َربَّ ْالَعالَمل آمَّ ْْيَ عآ انل ْامل ْسللمل َْلَ ًة َوَسائلرل ْالب  آصَّ يَّا خآ ونليْس ل نْد  ََن ال  بَََلل

 . ّٰ ْوٍر    ه مَّ الل ْوٍر َوَسْعٍي َمْشك  ٍل َمْْب  ّل ََعَ ْقه ْم للك  ََن  َوَوفّل ْورل اَلَة ُأم  َاْصللْح و 

 
 
ْ ََعًَلا َأْن يحْتِقنَهح )روإه إلطربإين(إ ُكح َذإ ََعَِل َأَحدح

 
بُّ إ ِ َ َعزَّ َوَجلَّ ُيح  نَّ إَّللَّ
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ل  احلَْمد   ّٰ . َوَاْشهَد  َاْن اَل  ِلل ْمتلنَانلهل هل َوال ْيقل ْكر  ََل  عىََل تَْوفل عىََل الْحَسانلهل َوالشُّ
الَّ  ََلَ ال ه   اِّلٰ  ال ًدا َعْبد  َحمَّ َدََن م  ّيل َوْحَده  اَل ََشليَْك ََل  َوَاْشهَد  َانَّ س َ

 . ى الىَل رلْضَوانلهل اعل ْوَل   ادلَّ ّٰ َوَرس  ل  ه مَّ الل عىََل َاَلل ٍد ول َحمَّ ََن م  دل ّيل َصّلل عىََل س َ
ا ثْْيً ْ تَْسللْيًما كل ابلهل َوَسّّلل  َوَاْْصَ
َّق وا ت َا النَّاس  ال ا بَْعد  فَيَا َاُّيُّ َ  َامَّ ْوا َانَّ  اِّلٰ ْيَما َاَمَر َواْنََت ْوا ََعَّا ََنَىى َواْعلَم  فل

 َ هل َوقَاَل تَعَاىَل  :  اِّلٰ هل َوثَـََن بلَملآ ئلَكتلهل بلق ْدسل ْيهل بلنَْفسل ْمٍر بََدَأ فل َ ْ ِبل َاَمَرُك 
نَّ  َ ال ُّْوا عَلَْيهل  اِّلٰ آَمن ْوا َصل يَْن أ ل َا اَّلَّ آ َاُّيُّ ُّْوَن عىََل النَِّبل يآ َوَملآ ئلَكتَه  ي َصل

ْيًما.  ْوا تَْسلل ّلم  ّٰ َوَسل ََن َصّلل عىََل  ه مَّ الل دل ّيل آلل س َ ٍد َوعىََل أ َحمَّ ََن م  دل ّيل  س َ
بلْْيَ َواْرَض اللّه مَّ َعنل  َ َوَملآئلَكةل ْامل َقرَّ ِلل س  آئلَك َور  يآ ٍد َوعىََل َانْبل َحمَّ م 

 ّ ثَْمان َوعىَلل َرَوع  يَْن َاِبل بَْكٍرَوَع  دل اشل َحابَةل  ْاخل لََفاءل الرَّ يَّةل الصَّ َوَعْن بَقل
ْْيَ وَ  ْينل َواْرَض َعنَّا َمَعه ْم َوالتَّابلعل لَىَيْومل ادّلل ْحَساٍن ال ل ْْيَ لَه ْم ِبل ي التَّابلعل ََتبلعل

ْْيَ  ل اْحل تلَك ََي َاْرَحَم الرَّ  بلَرْْحَ
 ّٰ ْْن ْم  ه مَّ الل آءل مل نَاتل َااَلْحيآ نلْْيَ َوْامل ْؤمل ْؤمل ْْيَ َوْامل ْسللَماتل والْم  ْسللمل اْغفلْر للم 

 ّ ن
ِ
. َوْااَلْمَواتل ا ْعَواتل ْيب  ادلَّ جل ْيٌع قَرليٌْب  م  ّٰ َك ََسل زَّ ْااللْساَلَم  ه مَّ الل َاعل

ْل  يَْن َواْخذ  ْ َمْن نََُصَ ادّلل ْْيَ َوانُْص  َك َوْامل ّْشلكل ْ لَّ الّّشل ْْيَ َوَأذل َوْامل ْسللمل
 . ْْيَ ّٰ َمْن َخَذَل ْامل ْسللمل  نَ وْ اع  الطَّ وَ  ءَ الَ غَُالْ اْدفَْع َعنَّا ْالَباَلَء َوْالَوَِبَء وَ  ه مَّ الل

ْْنَا َوَما بََطَن َعْن  َنَ وْ ر  وْ الك  وَ  ْتنَةل َوْامللَحَن َما َظهََر مل ْوَء ْالفل اَلزلَل َوس  َوالزَّ
ْْيَ  ًة ََي َربَّ ْالَعالَمل آمَّ ْْيَ عآ انل ْامل ْسللمل َْلَ ًة َوَسائلرل ْالب  آصَّ يَّا خآ ونليْس ل نْد  ََن ال  بَََلل

 . ّٰ ْوٍر    ه مَّ الل ْوٍر َوَسْعٍي َمْشك  ٍل َمْْب  ّل ََعَ ْقه ْم للك  ََن  َوَوفّل ْورل اَلَة ُأم  َاْصللْح و 
ْم َرايََة الَعْدلل  ل ْ ِبل بَادل  َوانّْش  ْفه ْم عىََل العل اَلَد َوَعّطل م  البل ل ْر ِبل َواَْع 

اد  . ْْي   ََي َجوَّ ْ عىََل اأَلْضَدادل ََيَكرل ُه  ْ َدادل َوانُْص  ّٰ  َوالسَّ هل  ه مَّ الل اْرَحْم َهذل
َّ َخْْيٍ  ْ عَلَْْيَا ُك  ْ َوانّْش  ُه  ْ ٍَّة َوانُْص  ٍة َوُغ  ْدلَهلمَّ َّ م  ْف َعْْنَا ُك  ة َواْكشل اأُلمَّ

ْوٍء َونلْقَمةٍ  َّ س   . َونلْعَمٍة ،َواْْصلْف َعْْنَا ُك 
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Sempat menjadi viral di media sosial tentang lafazh niat puasa 
yakni kalimat romadhon, sebagian membaca romadhona dan 

yang lain membaca romadhoni. Silang pendapat ini menjadi 
perdebatan sesama pengguna media sosial, saling menyalahkan 
dan saling membenarkan. Ternyata yang banyak di perdebatkan 
oleh umat Islam hanya bagian luarnya saja, seperti jumlah 
rakaat tarawih, doa qunut, penggunaan kata sayyidina, telunjuk 
digerakkan dan masih banyak lagi yang diperdebatkan. Apa 
rahasia adanya perdebatan ini, tidak lain kita sedang digoda 
oleh setan dan hawa nafsu agar esensi ibadah itu ditinggalkan 
oleh umat Islam. Karena esensi ibadah itu bisa membangkitkan 
keyakinan yang mantap yang tidak dapat digoda oleh setan dan 
teman-temannya.

Terkait lafazh romadhoni atau romadhona mana yang paling 
benar, ada sebuah anekdot orang awam tentang lafazh ini, kata 
romadhona itu untuk perempuan (dhona panggilan perempuan) 
dan romadhoni itu untuk laki-laki (dhoni panggilan laki-laki) 
kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kata tersebut benar, 
namun kata romadhon itu berasal dari Bahasa Arab maka ada 
perbedaan dari sisi barisnya (nahu/tata bahasa) bagaimana 
menempatkan huruf vocal (a,i,u,e,o). Sepakat ahli Bahasa Arab 
tentang lafazh Romadhon apakah ia berbaris fathah/kasrah 
diakhirnya, bahwa niat puasa tetap sah walaupun i’rob yang 
dibaca berbeda (romadhona/romadhoni).

Ternyata, lafazh itu memiliki arti yang sangat besar karena 
terkait dengan Bahasa suatu negara, sebagaiman firman Allah 
SWT dalam QS. Al-Hujarat ayat 13, yang artinya : "Wahai 
manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

Romadhoni = Romadhona

HIKMAH

Oleh :  Abdul Rasyid Teguhdin, M.Pdi
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berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal".
Maha suci Allah, dari lafazh romadhon Allah mengingatkan 

manusia agar saling mengenal. Ajakan mengenal ini adalah agar 
suatu kaum mengetahui siapa saudaranya yang ada di muka 
bumi, kalau sudah kenal maka timbul sayang, dari sayang timbul 
cinta dan dari cinta timbul kasih dan sayang sebagaimana ‘Asma 
Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahiim. Jadi yang saling menyalahkan 
tentang lafazh romadhon apalagi sampai tidak mau menyapa 
saudaranya gara-gara lafazh romadhon berbeda pengucapannya, 
ia tidak menyelami samudera ajaran Islam, ia hanya melihat 
permukaanya saja. Ketika ia melihat permukaan banyak buih/
kotoran mereka jadi ikutan buih dan kotoran tersebut, kalau 
mereka berusaha lebih dalam lagi menyelami ajaran Islam yang ia 
lihat adalah kedamaian, keindahan dan ketentraman.

Dari lafazh romadhon ini, kita kembali disadarkan bahwa 
romadhon itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur’an sebagai 
hudan linnaas (petunjuk untuk manusia) dan bayyinatin minal 
huda wal furqan (penjelasan dari petunjuk dan pembeda antara 
yang hak dan bathil). Masihkah kita berselisih lagi tentang lafazh 
Ramadhan ini?

Kemudian dari lafazh Ramadhan, kita kembali dingatkan oleh 
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa Ramadhan 
adalah bulan sedekah (sebaik-baik sedekah adalah sedekah di 
bulan Ramadhan), amal jariah apa yang kita kumpulkan dibulan 
Ramadhan, jangan karena disebabkan oleh beda lafazh Ramadhan 
amal senyum hilang karena tidak lagi mau bertegur sapa, sebab 
dengan senyuman itu merupakan sedekah kepada saudara kita.

Jadikanlah Ramadhan ini sebagai bulan penyejuk dikala 
panas, pendamai dikala bermusuhan, perekat dikala perpisahan, 
sehingga yang dituju dalam Ramadhan adalah peningkatan 
ketaqwaan kepada Allah subhanahu wata'ala “La’allakum 
Tattaquun”. Ramadhona dan romadhoni yang selalu diulang-ulang 
dibaca setelah shalat tarawih yaitu lafazh niat, semoga menjadi 
ketulusan ketika menjalankan ibadah Ramadhan. Aamiin r  
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Ada kecenderungan di dalam masyarakat sifat-sifat 
maskulinitas Tuhan lebih ditonjolkan, seperti Tuhan Maha 

Besar (al-Kabir), Maha Perkasa (al-‘Aziz), dan Maha Pembalas/
Pendendam (al-Muntaqim), bukannya menonjolkan sifat-sifat 
femininitas-Nya, seperti Maha Lembut (al-Lathif), dan Maha 
Sabar (al-Shabur), sehingga Tuhan lebih menonjol untuk ditakuti 
daripada dicintai.

Efek psikologis yang muncul karenanya, manusia menyembah 
dan sekaligus mengidealkan identifikasi diri dengan “The Father of 
God”, yang mengambil ciri dominan, kuasa, jauh, dan struggling, 
bukannya dengan “The Mother of God” yang mengambil ciri 
berserah diri, kasih, dekat, dan nurturing. Idealnya, komposisi 
kualitas maskulin dan feminin menyatu di dalam diri manusia, 
seperti dilukiskan dalam ayat berikut.

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang 
bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, 
tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka rukuk 
dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-
tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud” (QS. 
Al-Fath [48]: 29). Ayat ini menggambarkan sifat dan karakter 
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam memiliki kualitas 
maskulin dan feminin secara proporsional. Kita para umatnya 
diminta mengikutinya.

Jika suatu masyarakat mengalami overmaskulin maka 
fenomena persaingan ketat, kekerasan, ketegangan, penaklukan, 
dan mungkin penjarahan, sering kali mewarnai masyarakat 
tersebut. Sebaliknya, jika overfeminin maka masyarakat tersebut 

GORESAN IMAM BESAR

Teologi Nama dan Yang Dinamai  (8)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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akan diwarnai oleh ketenangan, stabilitas, dan cenderung pasif. 
Tentu yang ideal ialah keseimbangan antar kualitas spiritual 
feminin-maskulin, yang ditandai dengan adanya suasana 
kompetisi positif dan saling menghargai satu sama lain.

Idealnya, jika komposisi kedua kualitas ini menyatu dalam 
diri setiap orang maka yang terjadi adalah kedamaian kosmopolit 
(Rahmatan li al-‘Alamin) di tingkat makrokosmos dan negeri 
tenteram di bawah lindungan Tuhan di tingkat mikrokosmos. Jika 
saja manusia mengoptimalkan untuk mencontoh sifat-sifat Tuhan 
yang dipermudah dengan kehadiran Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam sebagai contoh teladan maka kita tidak perlu khawatir 
terlalu jauh dengan persoalan kesehatan masyarakat. Inilah 
makna penyandaran kata ism sebelum lafadz Allah sekaligus ini 
pula makna penyandaran al-Rahman al-Rahim sesudah lafadz 
Jalalah tersebut (Harian Republika,16 April 2021 M/4 Ramadhan 
1442 H). r
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Pendahuluan
Yang akan dikaji pada kajian ini adalah hadis-hadis pada 

no. 1142 sampai dengan no. 3269. Pada kajian pertama ini 
mengangkat hadis no. 1142. Kajian Zhuhur ini merupakan 
kajian Zhuhur hari Sabtu perdana dalam rangka mensyi’arkan 
bulan Ramadhan.

Matan Hadis
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda :

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Kitab Shahih Al-Bukhari 
Oleh : Dra. Hj. Dewi Andriyani

Artinya : “Setan membuat tiga ikatan di tengkuk (leher bagian 
belakang) salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap 
ikatan setan akan mengatakan, “Malam masih panjang, 
tidurlah!” Jika ia bangun lalu berdzikir pada Allah, lepaslah 
satu ikatan. Kemudian jika dia berwudhu, lepas lagi satu 
ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan shalat, lepaslah ikatan 
terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. 
Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi 
malas.” (HR. Bukhari no. 1142 dan Muslim no. 776).

َذا 
ِ
ْيَطاُن عَََل قَاِفيَِة َرْأِس َأَحِدُُكْ ا ُهَو ََنَم ثاََلَث ُعَقٍد ، َعِقَد الش َّ

 َ ِن اْستَْيَقظَ فََذَكَر اَّللَّ
ِ
يَْْضُِب ُُكَّ ُعْقَدٍة عَلَْيَك لَْيٌل َطِويٌل فَاْرُقْد ، فَا

ْن َصَلَّ اْْنَلَّْت ُعْقَدٌة 
ِ
أَ اْْنَلَّْت ُعْقَدٌة ، فَا ْن تََوضَّ

ِ
اْْنَلَّْت ُعْقَدٌة ، فَا

َب النَّْفِس  يًطا َطي ِ الَّ َأْصَبَح َخِبيَث النَّْفِس َكْساَلنَ  فَأَْصَبَح نَش ِ
ِ
 ، َوا
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Penjelasan Hadis
Ketika manusia tertidur pada malam hari, setan akan 

membuat ikatan di tengkuknya. Ikatan tersebut seperti sihir 
yang dijalankan oleh setan untuk menghalangi seseorang untuk 
bangun malam. Karena ikatan itu ada akhirnya setan terus 
membisikkan atau merayu supaya orang yang tidur tetap terus 
tidur dengan mengatakan bahwa malam masih panjang.

Untuk bisa terlepas dari ikatan-ikatan itu manusia harus 
melakukan tiga hal sebagai tuntunan dari Rasululullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam. Tiga hal itu adalah:
1. Berdzikir kepada Allah ketika bangun dari tidur.
2. Berwudhu
3. Mengerjakan shalat

Di antara dzikir yang bisa dibaca setelah bangun tidur 
adalah dzikir berikut ini :

Dzikir itu sepele namun banyak yang menyepelekannya 
sehingga lupa untuk mengamalkannya. Tidur itu setengah mati, 
ketika. Do’a ini sederhana namun ampuh untuk melepas ikatan 
dan godaan syaithan. Faedah dari berdzikir pada Allah ketika 
bangun tidur, ini kembali pada faedah dari dzikir secara umum 
dan juga dapat mengusir setan, 

Adapun orang yang tidak bangun shubuh hakekatnya masih 
terikat dengan tiga ikatan tadi. Ia terus dibisikkan oleh setan 
sehingga tidak bisa bangkit untuk bangun. Kalau tidak wudhu, 
dzikir dan shalat dua rakaat maka akan diserang malas. Inilah 
obat gundah gulana setelah bangun tidur.

ْي َأْحيَ  ّ ّ اَّله ُُّشْورّ َالَْحْمُد َلِّله لَْيّه الن
ِ
 اََن بَْعَد َما َأَماتَنَا َوا

 Artinya: “Segala puji bagi Allah, yang telah membangunkan 
kami setelah menidurkan kami dan kepada-Nya lah kami 
dibangkitkan” (HR. Bukhari no. 6325).
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Mengapa Syaithan menggoda manusia? Hal ini dikarenakan 
bahwa dia telah mendapatkan hukuman dari Allah, maka terus 
berupaya agar manusia bisa menemaninya dalam kesesatan. 
Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat al-A’raf/7 ayat 16 :

Melepas ikatan ketiga dengan shalat dua rakaat, bisa dengan 
sunnah wudhu. Berwudhu dengan sempurna sambal berdoa 
ketika berwudhu ketika membasuh dan mencuci anggota tubuh, 
maka syaitan akan pergi. Melepaskan ikatan yang ketiga dengan 
shalat dua rakaat. Bisa shalat tahajud, shalat hajat ataupun shalat 
sunnah wudhu.

Kesempurnaan agama ini sampai pada aturan tidur.  
Beberapa hal yang dilakukan sebelum tidur :

1. Memeriksa dan membersihkan tempat tidur. Sebagaimana 
sabda  Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam : 

                     

 Artinya: (Iblis) menjawab, "Karena Engkau telah 
menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka 
dari jalan-Mu yang lurus”.

Artinya : Dari Abu Hurairah dia berkata; Nabi shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila seseorang dari kalian 
hendak tidur, maka hendaklah ia mengibaskan di atas tempat 
tidurnya dengan bagian dalam kain sarungnya, karena ia tidak 
tahu apa yang terdapat di atas kasurnya.…” (HR. Bukhari).

ُ عَلَْيهي  ُّ َصَّلَّ اَّللَّ َذا َأَوى  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة قَاَل قَاَل النَِّبي
ِ
َ ا َوَسَّلَّ

َُّه ََل يَْدريي  ن
ِ
َزاريهي فَا

ِ
ََلي ا َراَشُه بيَداخي هي فَلَْيْنُفْض في َراشي ََل في

ِ
َأَحُدُُكْ ا

 )رواه البخاري(…. َما َخلََفُه عَلَْيهي 
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Seseorang tidak tahu apa yang ada di atas tempat tidurnya 
jika tidak diperiksa dengan cara seperti itu. Hal kecilpun 
diperhatikan dalam Islam agar tidak ada mudharat dalam tidur. 

2. Mencuci tangan. Sebagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda:

 
Mencela diri sendiri dalam konteks ini adalah karena 

kecerobohan dan sifat jorok kurang menjaga kebersihan.

3. Berwudhu dengan sempurna. Sebagaimana hadis Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam :

Artinya : Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi 
shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda: “Barangsiapa 
tertidur dan ditangannya terdapat lemak (kotoran bekas 
makanan) dan dia belum mencucinya lalu dia tertimpa oleh 
sesuatu, maka janganlah dia mencela melainkan dirinya 
sendiri” (HR. Abu Daud). 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي  -ريض هللا عنه-َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 
ٍر،  حُي ََغَ هي ري : َمْن ََبَت َوِفي يَدي َ ُ عَلَْيهي َوَسَّلى َصَّلى اَّللى

ٌء، فاََل يَلُوَمنى  الى نَْفَسهُ  فَأََصابَُه ََشْ
ِ
 ا

 

Artinya : “Jika kamu mendatangi tempat tidurmu 
maka wudhulah seperti wudhu untuk shalat, lalu 
berbaringlah pada sisi kanan badanmu” (HR. 
Bukhari no. 247 dan Muslim no. 2710)

اَلِة ، أْ ُوُضوَءَك ِللصَّ َذإ َأتَيَْت َمْضَجَعَك فَتََوضَّ
ِ
 إ

 ُُثَّ إْضَطِجْع عَََل ِشق َِك إأَليَْمنِ 
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Berdoa, membaca doa tidur, membaca ayat kursi dan ayat-
ayat Al-Qur’an. Berdoa dengan Bismika Allahumma ahya wa 
amut. Dalam rangka memasukkan lafazh Allah ke dalam tubuh 
kita.Yang demikian penting untuk dilakukan sebagai penjagaan 
agar jika seseorang Allah matikan maka mati dalam keadaan 
fitrah. Menjadikan doa itu, sebagai kalimat terakhir yang engkau 
diucapkan sebelum tidur.

Penutup
Setiap manusia selalu di goda oleh Syaithan, maka harus 

menjaga diri dengan banyak berdzikir dan selalu mengingat 
Allah dengan memasukkan lafazh Allah. Bukan hanya 
melafazhkan tetapi benar-benar mengingat Allah. Bila lafazh 
la ilaha illa Allah hanya di lisan dan tidak masuk kedalam hati 
maka tidak dapat mencegah dari melakukan perbuatan buruk. 
Membiasakan dzikir sangat penting agar ketika berada diakhir 
hayat mampu mengucapkan la ilaha illa Allah. (BUT) r

                 
                    

                 
 Artinya: “Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan 
(memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; 
maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan 
kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai 
waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang 
berfikir” (QS. Az -Zumar/39: 42).
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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 dan 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

09.00 - 
11.00

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 Agama, 
Majelis Taklim 
Pemuda

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadroh, Marawis 
dan Band

Seni Beladiri

Seni Beladiri

Pelayanan 
Permasalahan 
Agama

Kegiatan

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

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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Senin, 03 Mei 2021  Dr. KH. Syamsul Ma’arif, MA

Selasa, 04 Mei 2021   Habib Ahmad Al-Kaff, MA

Rabu, 05 Mei 2021   Dr. KH. Zakky Mubarok, MA

Kamis, 06 Mei 2021   Dr. H.M Asrorun Ni’am Sholeh, MA

Jum’at, 07 Mei 2021  Dr. KH. Ahmad Lutfi Fathullah, MA

Sabtu, 08 Mei 2021   Dr. KH. Muchlis M. Hanafi, MA

Ahad, 09 Mei 2021  Dr. H. Bambang Irawan, MA

  Hari & Tanggal Penceramah

Penceramah Tarawih 

Penceramah Shubuh  

Selasa, 04 Mei 2021 Imam Turmudzi, S.Ag

Rabu, 05 Mei 2021  H. Nur Hayyin Mukhdlor, Lc, ME

Kamis, 06 Mei 2021  Dr. H. Abdul Halim Sholeh, MM

Jum’at, 07 Mei 2021 Drs. H. Sholahuddin Hamid, MA

Sabtu, 08 Mei 2021  H. Ahmad Rofi’uddin Mahfudz, M.Ag

Ahad, 09 Mei 2021 Drs. H. Sholeh Asri, MA

Senin, 10 Mei 2021 H. Ahmad Mulyadi, SE.I

  Hari & Tanggal Penceramah
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Sabtu

Ahad

Tgl/Bln

03 Mei

04 Mei

05 Mei

06 Mei

08 Mei

09 Mei

Narasumber

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA
H. Ahmad Husni 
Ismail, M.Ag
Dr. H. Mulawarman 
Hannase, Lc, M.Hum
H.M. Salim Ghazali, 
SQ, S.Ud
H. Ahmad Rofi'uddin 
Mahfudz, M.Ag
KH. Warso Winata, 
Lc, MA

Bahasan/ Materi

Bidayatul Hidayah 

Mafahim Yajibu an-
Tushahah
Al-Bayan Lima 
Yusyghilul Adzhan 
Asyamaailul 
Muhammadiyah
 

Tafsir As-Sya'rawi

Shubuh

04 : 36

04 : 36

04 : 36

04 : 36

04 : 36

04 : 36

Zhuhur

11 : 53

11 : 53

11 : 53

11 : 53

11 : 53

11 : 53

Ashar

15 : 14

15 : 14

15 : 14

15 : 14

15 : 13

15 : 13

Maghrib

17 : 50

17 : 49

17 : 49

17 : 49

17 : 49

17 : 49

‘Isya

19 : 00

19 : 00

19 : 00

19 : 00

19 : 00

19 : 00

Tanggal
 

01

02

03

04

05

06

Imsak

04 : 26

04 : 26

04 : 26

04 : 26

04 : 26

04 : 26

  

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

JADWAL WAKTU SHALAT

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Mei 2021

JADWAL WAKTU SHALAT
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Nama Agama SemulaNo.

1 Monika Sabatini Kristen
2 Daniel Richard Anspach Non Agama
3 Raka Duta Ayodya Kristen

Pelayanan Ikrar Syahadat / Pembinaan Muallaf / Kajian dan 
Kegiatan Remaja Masjid Istiqlal, Narahubung: (Jamal) 0813 
1412 4444 dan (Subhan) 0812 8829 7714.

1. Mengisi form data via online 
 https://muallafcenter.istiqlal.

or.id/daftar.php
2. Pas foto ukuran 3 x 2 cm : 
 3 (tiga) lembar (warna)
3. Surat Pengantar dari RT 
 bagi WNI
4. Foto copy KTP

5. Foto Copy Kartu Keluarga
6. Materai 10.000 : 2 (dua) lembar
7. Menyerahkan Surat Baptis 

(Asli)
8. Surat Pengantar Kedutaan 
 bagi WNA
9. Foto copy pasport bagi WNA
10. Saksi 2 (dua) orang

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 20 -  26 April 2021 :

  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 23 April 2021, adalah untuk :
1. Almarhumah ibu Hj. Sumarni binti H. Antar, usia 62 tahun. 

Wafat, 20 April 2021 di Jakarta
2. Almarhum Abdul Kadir bin Ladendeng, usia 68 tahun. Wafat, 

10 April 2021 di Makassar
3. Almarhum H.M. Syafei Noer bin Moeh Noer Sammana, usia 

70 tahun. Wafat, di Makassar
4. Almarhum Syamsuddin bin H. Usman, usia 46 tahun. Wafat, 

21 April 2021 di Parado NTB
5. Almarhum KH.M. Yunus Sasi bin KH.M. Sasi, usia 79 tahun. 

Wafat, 21 April 2021 di Jakarta Timur
6. Almarhum Yan Edward Laurika bin Williem Laurika, usia 67 

tahun. Wafat, 11 April 2021 di Jakarta
7. Almarhum Nur rokhman bin Dumari, usia 54 tahun. Wafat, 

18 April 2021 di Slawi Jateng
8. Almarhum H. Ir. Lucky Fathul Aziz Hadibrata, MA bin 

Mohammad Toha Hadibrata, usia 64 tahun. Wafat, 16 April 
2021 di Jakarta

9. Almarhum H. Sanusi Hadi Purwanto bin Harjo, usia 68 tahun. 
Wafat, 12 April 2021 di Pati

10. Almarhmah Hj. Anna binti Syahid, usia 68 tahun. Wafat, 19 
April 2021 di Malang

11. Almarhumah Ummi Maesih binti Bapak Adih, usia 80 tahun. 
Wafat, 16 April 2021 di Cisolok, Pelabuhan Ratu

12. Almarhumah Emah binti Kosim, usia 73 tahun. Wafat, 10 
April 2021 di Cisolok, Pelabuhan Ratu.

َ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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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: Abdul Rasyid Teguhdin Hamid, 
M.Pd Dewan Redaksi: H. Saparwadi, SE.I; Drs. H.A. Dzulfatah 
Yasin, M.Ag; Hendra Sofiyansyah, S.Sos; Budi Utomo, Lc, MA; 
Ibrahim Atho, S.Ag; Habibah Munawaroh, S.Pd.I  Bendahara: 
Noor Chayati Wakil Bendahara: Subhan, S.Pd.I TU dan 
Sirkulasi: H. Aminuddin; Rullyansyah; Didiet Nanditio, SE; 
Joni Sagara; Suharti; Aril Muhrizadipura.

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

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

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

Catatan : Bukti transfer & peruntukan dikirim ke nomor WA diatas

QS. At-Taubah/9 ayat 18 :
Artinya : “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah 
ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari 
Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat 
dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka 
merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan 
orang-orang yang mendapat petunjuk”.





JADWAL KAJIAN 
DI MASJID ISTIQLAL

@masjidistiqlalofficial Masjid Istiqlal TV
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