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PENGANTAR REDAKSI

Pujian hanya bagi Allah Tuhan Semesta Alam, teriring 
Sholawat dan Salam kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wasallam untuk keluarga dan para sahabatnya beliau. 

Pembaca yang dimuliakan Allah, kembali kami menyapa dan 
mendoakan para pembaca semoga selalu sukses dalam amalan 
dunia amalan akhirat, sebagaimana doa yang selalu dibaca sebagai 
penutup doa (sapu jagat).

Naskah khutbah Jum’at di tangan pembaca, menampilkan 
judul “Jadikan Amalan Kita Bernilai Ibadah” yang ditulis oleh 
Drs. KH. Anwar Sadat, M.Ag. Beliau berpesan agar amalan yang 
kita lakukan bernilai ibadah, maka ada beberapa hal yang perlu kita 
perhatikan, pertama memperbaiki niat, kedua keikhlasan dalam 
mengerjakan segala amalan. Niat dan ikhlas adalah pekerjaan hati 
yang orang lain tidak tahu kecuali kita sendiri, sehingga betapa 
pentingnya niat dan keikhlasan kita dalam beramal.

Dalam kolom Hikmah, menyoroti tentang Gempa Bumi 
Bukan Sekedar Bencana Alam, yang ditulis oleh Ustadz H. 
Djamalullail, M.Pd.I. Bencana yang terjadi akibat kesalahan dari 
manusia yang tidak disengaja, maka itu merupakan ujian, apabila 
bencana itu terjadi akibat prilaku manusia yang disengaja, maka 
bencana itu menjadi siksa bagi manusia. Pada kolom Goresan 
Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA 
mengupas tema “Makna Esoteris Kumandang Adzan”, beliau 
menyatakan suara keras atau lafazh-lafazh yang dilantunkan dalam 
adzan merupakan bagian dari shock therapy untuk menurunkan 
gelombang otak dari suasana beta ke suasana alfa, agar shalat kita 
bisa lebih khusyu’.  

Untuk mengetahui lebih lanjut, pembaca dapat melihat isi dari 
Mimbar Jum’at dari awal sampai akhir. (Aro) r

Bismillah, wal hamdulillah was shalatu was salamu ‘ala 
Rasulillah wa ‘ala alihi washahbihi wa sallam. Amma ba’du
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KHUTBAH JUM’AT

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 1 Jumadil Awal  1444 H / 25 November 2022 M)

Jadikan Amalan Kita Bernilai Ibadah  

Oleh : Drs. KH. Anwar Sadat, M.Ag 

ُبْوعِ  ِم اْْلُس ْ ْي َجَعَل يَْوَم الُْجْمَعِة َأفَْضَل َأَّيذ ِ الَْحْمُد هلِل اَّلذ
ُه  عَاُء ِفْْيَا ُمَجاٌب َوَمْسُمْوٌع َوَخصذ َوَجَعَل ِفْيِه َساعًَة ادلُّ
ِِبََصائَِص ِلَيْعرَِف النذاُس قَْدَرُه فَيَُقْوُمْوا ِبِه عَََل الَْوْجِه 

ْوعِ  ُُكُ هللَا َواْشُكُروْ  الَْمْْشُ ِة َواْختَصذ ُه َأْن َجَعلَُُكْ ِمْن َهِذِه اْْلُمذ
الذ هللُا َوْحَدُه اَل 

ِ
ََلَ ا
ِ
ُبْوعٍ، َوَأْشهَُد َأْن اَل ا ِبَيْوٍم َعِظْْيٍ ُُكذ ُأس ْ

ََشِيَْك ََلُ الَْقِويُّ الَقهذاُر ُمِبْيُد اَْلْجنَاِد َواجلُُمْوعِ، َوَأْشهَُد َأنذ 
ًدا َعبْ  ُدُه َوَرُسْوَُلُ َأتَْقى عَاِبٍد َوَأْهَدى َصَلذ هللُا عَلَْيِه ُمَحمذ

ْحَساٍن ِِفْ الُقنُْوِت 
ِ
اِبِه َوالتذاِبِعْْيَ لَهُْم ِِب َوعَََل أ َِلِ َوَأْْصَ

ذُقواهللَا تََعاََل َحقذ  ْوَن ِات َا الَْحاِِضُ ا بَْعُد فَيَا َاُّيُّ َوالُْخُضْوعِ. ،َامذ
تُنذ ِاالذ َوَانُُْتْ ُمْسِلُمْوَن َوَاْخِلُصْوا ََلُ الِْعَباَدَة فََقْد تَُقاِتِه َواَلتَُموْ 

ْيَن ٰاَمنُوا  ِ َا اَّلذ اََلُ ِلهِِّىى قال هللا تعاَل : ََّيُّيُّ َافْلََح َمْن َاْخلََص َاْْعَ
 َ َ ِۗانذ اّللِّٰ ذُقوا اّللِّٰ َمْت ِلَغٍدٍۚ َوات ا قَدذ َ َولَْتْنُظْر نَْفٌس مذ ذُقوا اّللِّٰ  ات

 َخِبْْيٌ ِۢبَما تَْعَملُْوَن. صدق هللا العظْي
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Jamaah Jumat rahimakumullah.
Alhamdulillah. Segala puji syukur kita panjatkan ke 

hadirat Allah subhanahu wata'ala yang dengan nikmat dan 
hidayahnya kita bisa berkumpul dimesjid Istiqlal yang mulia 
ini untuk melaksanakan ibadah shalat jumat. 

Shalawat dan salam marilah selalu kita sampaikan 
kepada nabi yang agung, nabi yang mulia yakni baginda Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang jika bukan 
karenanya tidaklah dunia dan isinya tercipta, jika bukan 
karenaya tidak lah umat manusia akan masuk syurga. 

Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dihari 
kiamat nanti. Amiin

Kemudian pada kesempatan ini, khatib berpesan marilah 
kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya 
dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan yang tidak 
hanya diucapkan pada lisan namun juga ditunjukkan dengan 
perbuatan. Ketakwaan yang akan menjadikan kita mulia 
disisi Allah.

Jamaah Jumat rahimakumullah.
Saat ini kita telah memasuki bulan terakhir  tahun 2022 

yang artinya tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru 

...            ...     

 Artinya : “Sesungguhnya yang paling mulia diantara 
kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa” 
(QS. al-Hujurat: 13).

 اللهم صل عىل س يدان محمد وعىل اهل واحصابه وسمل
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2023. Bertambahnya tahun, bertambahnya usia, maka pada 
hakikatnya semakin bertambah dekat pula kita dengan 
kematian. Sudah siapkah kita menghadapi kematian. Sudah 
cukup kah bekal kita untuk menghadap Allah. Maka dari itu, 
perbanyak lah amal ibadah, perbanyak lah berbuat kebaikan, 
jauhi segala dosa dan maksiat  sebagai  bekal nantinya kita 
menghadap Allah. 

Jamaah Jumat rahimakumullah.
Untuk mempersiapkan bekal menghadapi kematian kita 

harus memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Baik itu 
amalan yang sifatnya wajib maupun sunnah, amalan yang 
dikerjakan harian, mingguan, bulanan maupun tahunan 
tanpa melihat besar dan kecilnya amalan tersebut selama 
kita telah mukallaf, masih sehat dan tidak memiliki udzur 
maka amalan tersebut harus kita kerjakan. Namun amalan 
yang kita kerjakan janganlah sampai sia-sia. Sungguh rugi 
jika kita telah mengorbankan waktu, tenaga bahkan biaya 
namun amalan yang dikerjakan sia-sia tanpa bernilai ibadah 
dan tanpa pahala. Untuk itu, agar amalan yang kita kerjakan 
tetap terhitung sebagai ibadah dan bernilai pahala maka ada 

                   
                

 Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah 
kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan 
apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), 
dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Hasyar: 18).
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beberapa hal yang mesti kita perhatikan. 
Yang pertama adalah niat.  Niat adalah sesuatu yang kita 

maksudkan dari apa yang kita kerjakan yang terlintas dan 
tertanam didalam hati kemudian terwujud dalam bentuk  
perbuatan. Niat menjadi dasar utama atas perbuatan kita. 
Begitu pentingnya peran niat sehingga satu amalan yang 
sama bisa menjadi besar atau kecil, bernilai ibadah atau 
tidak, menghasilkan pahala atau sia-sia tergantung pada niat 
orang yang melakukannya.

Oleh karena itu, agar semua amalan yang kita kerjakan 
bernilai ibadah disisi Allah serta mendapatkan pahala maka 
hal pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki 
niat. Niat yang baik tentu akan menjadikannya bernilai 
ibadah namun sebaliknya niat yang buruk justru akan 
merusak nilai dari amalan tersebut. Sebagai contoh : 
orang yang shalat dengan niat menjalankan kewajiban dan 
melaksanakan perintah Allah maka amal nya akan dianggap 
sebagai ibadah  namun sebaliknya jika ia shalat dengan niat 
riya untuk diperlihatkan kepada orang lain bahwa ia orang 
yang rajin shalat maka niat itu akan merusak amalnya.

Jamaah Jumat rahimakumullah.
Adapun yang kedua yang harus kita perhatikan adalah 

keikhlasan dalam mengerjakan segala amalan. Niat memang 

َّام لُِّكلِّ إمريٍء ما نََوى ن
ِ
ََّما إلأمَعال ابلنلِّيَّاتِّ وإ ن  إ 

Artinya : “Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung 
niat dan setiap orang akan mendapatkan seperti  apa 
yang dia niatkan” (HR. Bukhari dan Muslim).



Mimbar Jumat No.1189/XXIV/226

penting karena menajadi dasar dalam berbuat namun dalam 
pelaksanaanya haruslah dibarengi dengan keikhlasan. Ikhlas 
adalah dimana saat kita mengerjakan sesuatu semata-mata 
karena Allah, tanpa paksaan, tanpa tekanan dan tanpa 
mengharapkan balasan dari orang lain kecuali balasan dari 
Allah  subhanahu wata'ala.

Niat dan ikhlas adalah dua perbuatan hati yang orang lain 
tidak akan tahu kecuali kita sendiri. Kita sendirilah yang bisa 
menentukan apakah niat kita baik atau buruk, apakah kita 
ikhlas atau tidak. Maka jangan berkecil hati dengan ibadah 
yang kita lakukan. Ketika kita miskin, jangan berkecil hati 
jika tidak mampu bersedekah sebanyak orang kaya. Ketika 
kita hanya orang biasa, jangan berkecil hati jika ibadah kita 
tidak sebanyak orang alim. Perbaiki saja niat dan keikhlasan 
dalam beramal maka hanya Allah lah yang tahu yang 
menentukan balasan kepada hambanya.

Imam Al-Ghazali pernah menceritakan didalam kitabnya 
Ihya Ulumuddin :

Pada suatu masa terdapat kaum yang mentuhankan 
pepohonan, mereka menyembah dan memujinya. Diantara 
kaum tersebut ada seorang ahli ibadah yang rajin beribadah 
kepada Allah. Maka pada suatu hari dengan perasaan marah 
atas perbuatan kaumnya ia hendak menebang pohon yang 
menjadi sesembahan tersebut. 

...                 

 Artinya : “Dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah 
semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan 
kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan.” (QS. al-A'raf: 29)
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Di tengah perjalanan ia dihadang oleh iblis yang menjelma 
menjadi seorang lelaki tua. Iblis itu pun menggodanya untuk  
tidak menebang pohon tersebut bahkan iblis menantang 
walaupun ia menebang pohon itu maka kaumnya tetap akan 
mencari pepohonan yang lain. Mendengar omongan iblis 
tersebut, ahli ibadah itupun marah dan memukul iblis hingga 
jatuh tersungkur. Namun iblis tidak menyerah, ia tetap 
menggoda dengan bujuk rayunya. Iblis berkata. Wahai ahli 
ibadah, engkau bukan seorang nabi dan engkau hidup dalam 
kemiskinan, tinggalkan sajalah niatmu untuk menebang 
pohon pasti nanti akan ada orang lain yang menebangnya. 
Aku menjamin jika engkau tetap beribadah maka akan ada 
uang yang datang kepada mu. Ahli ibadah itupun tergoda. 

Akhirnya ia pulang dan beribadah kepada Allah dan 
sesuai janji iblis pada paginya ia menemukan uang dua 
dinar didepan rumahnya. Hal ini terjadi selama dua hari 
namun pada hari yang ketiga iblis tidak lagi menepati janji. 
Ia tidak lagi menemukan uang didepan rumahnya. Hal ini 
membuat ia marah dan kembali pergi untuk menebang 
pohon sesembahan. Seperti sebelumnya kali ini pun ia 
dihadang oleh iblis dan dengan perasaan marah ia memukul 
iblis tersebut namun yang terjadi sungguh diluar dugaan 
ternyata malah ia yang kesakitan dan jatuh tersungkur. Ahli 
ibadah itu keheranan dan ia bertanya mengapa kemarin dia 
menang sedangkan hari ini justru ia yang kalah. Iblis berkata. 
Kemarin engkau menang karena niatmu benar dan ikhlas 
untuk menegakkan agama Allah namun hari ini niatmu 
sudah rusak karena kemarahanmu muncul setelah tidak lagi 
mendapatkan uang dariku.
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Jamaah Jumat rahimakumullah
Begitulah, betapa pentingnya niat dan keihlasan kita 

dalam beramal. Semoga kita semua menjadi hamba Allah 
yang taat dalam menjalankan segala perintahnya dan 
menjauhi segala larangannya dengan niat yang baik serta 
penuh keikhlasan. Aamiin. r

Khutbah Kedua 

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

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

ِ
تاْغفيُرْوُه ا اتي فااس ْ الُْمْسليما ْْيا وا  الُْمْسليمي

هه اجلَُمَع َواجلََمَاعَاته  َباده ْْيَ ََشََع لهعه ِّ الَْعالَمه ه َربه الَْحْمُد لِله
، َوَأْشهَُد َأْن اَل لهُيَطههِّرَ  َرَجاته َا ادلَّ ِّئَاته َويَْرفَُع ِبه يه َن السَّ َا مه ُُهْ ِبه

اءه  يَّتههه َواأَلْْسَ َّتههه َوُألُْوهه ي ْ ُربُْوبه الَّ هللُا َوْحَدُه اَل ََشهيَْك ََلُ ِفه
ِ
ََلَ ا
ِ
ا

ًد ا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ َأْنَزَل عَ  ، َوَأْشهَُد َأنَّ ُمَحمَّ َفاته لَْيهه 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
 َ ْبَحان ْسلهُمْوَن. َواْعلَُمْوا َأنَّ هللَا س ُ ِّهه  هُ مُّ 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
ٍد  ََن ُمَحمَّ ِّده يه ٍد َوعَََّل أ له س َ ْْيَ َوعَََّل ُمَحمَّ ْبَراهه ِ

مََكَ َصلَّْيَت عَََّل ا
ٍ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

َّهُمَّ اغْ  ْيٌد. َالل ْيٌد َمجه نهْْيَ ََحه ْْيَ َوالُْمْسلهَماته َوالُْمْؤمه فهْر 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 لهُيَطههِّرَ  َرَجاته َا ادلَّ ِّئَاته َويَْرفَُع ِبه يه َن السَّ َا مه ُُهْ ِبه

اءه  يَّتههه َواأَلْْسَ َّتههه َوُألُْوهه ي ْ ُربُْوبه الَّ هللُا َوْحَدُه اَل ََشهيَْك ََلُ ِفه
ِ
ََلَ ا
ِ
ا

ًد ا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ َأْنَزَل عَ  ، َوَأْشهَُد َأنَّ ُمَحمَّ َفاته لَْيهه 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
 َ ْبَحان ْسلهُمْوَن. َواْعلَُمْوا َأنَّ هللَا س ُ ِّهه  هُ مُّ 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
ٍد  ََن ُمَحمَّ ِّده يه ٍد َوعَََّل أ له س َ ْْيَ َوعَََّل ُمَحمَّ ْبَراهه ِ

مََكَ َصلَّْيَت عَََّل ا
ٍ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

َّهُمَّ اغْ  ْيٌد. َالل ْيٌد َمجه نهْْيَ ََحه ْْيَ َوالُْمْسلهَماته َوالُْمْؤمه فهْر 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  َأْرَحَم الرَّ  ْيَن بهَرَْحَ ه ْخَوانهنَا اَّلَّ

ِ
َّنَا اْغفهْر لَنَا َوال . َرب ْْيَ ه اَحه

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

َ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 َ

 
ي الْقُ  يَْتاءه ذه

ِ
ْحَسانه َوا

ِ
لَْعْدله َوْاال نَّ هللَا يَآُْمُر َبه ِ

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

 هللاه َأْكَب 

تهَك يَآ  َأْرَحَم الرَّ  ْيَن بهَرَْحَ ه ْخَوانهنَا اَّلَّ
ِ
َّنَا اْغفهْر لَنَا َوال . َرب ْْيَ ه اَحه

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

َ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 َ

 
ي الْقُ  يَْتاءه ذه

ِ
ْحَسانه َوا

ِ
لَْعْدله َوْاال نَّ هللَا يَآُْمُر َبه ِ

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

 هللاه َأْكَب 
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Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan:

Gempa bumi merupakan musibah yang umum dialami 
makhluk di bumi. Sebagai umat muslim sudah sepatutnya 
percaya bahwa segala yang terjadi adalah atas kehendak Allah 
subhanahu wata'ala. Gempa bumi pun tercatat dalam beberapa 
ayat al-Quran.

Apapun yang terjadi di dunia sudah tercatat dalam Lauh 
Mahfudz, demikian juga dengan musibah serta takdir yang 
dialami setiap orang. Sebagai bagian dari keimanan, kita harus 
percaya bahwa segalanya berasal dari Allah.

Dalam al-Quran surat al-Hadid ayat 22, Allah subhanahu 
wata'ala berfirman :

HIKMAH

Gempa Bumi 
Bukan Sekedar Bencana Alam

Oleh : Ustadz H. Djamalullail, M.Pd.I

الواجب عند الزالزل وغريها من الآايت والكسوف والرايح 
س بحانه , والرضاعة  الشديدة والفياضاانت البدار ابلتوبة ا ىل هللا

ليه وسؤاهل العافية , واال كثار من ذكره واس تغفاره  ا 
Artinya : “Kewajiban ketika terjadi gempa bumi dan lainnya 
semisal gerhana, angin kuat, banjir, yaitu menyegerakan taubat, 
merendahkan diri kepada-Nya, meminta afiyah/keselamatan, 
memperbanyak dzikir dan istighfar/meminta ampun” (Majmu’ 
Fatawa 150/152-9).
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 Artinya : “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi 

dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah 
tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami 
menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah 
mudah bagi Allah”.

Gempa bumi merupakan bencana alam yang terjadi atas 
izin Allah subhanahu wata'ala dan hal ini terjadi bagi manusia. 
Gempa bumi juga bisa saja terjadi karena ulah tangan manusia 
yang melalui gejala alam. Hal ini sudah dijelaskan dalam al-
Qur’an.

Bencana alam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) adalah sesuatu yang menimbulkan kesusahan, 
kerugian, atau penderitaan yang disebabkan oleh alam. Dalam 
al-Qur’an bencana disebut dengan kata mushîbah, kata ini 
berasal dari kata bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam 
bahasa Indonesia yang mempunyai dua makna, yakni peristiwa 
menyedihkan yang menimpa dan kedua adalah malapetaka. 
Sebenarnya kata mushîbah dalam al-Qur’an memiliki arti yang 
luas tidak hanya mengacu pada bencana alam, karena kata 
mushîbah juga digunakan pada skala dan efek yang kecil.

Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir 
dan gempa bumi, seperti yang terjadi di suatu daerah beberapa 
hari terakhir ini. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
“Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun 
sebelum Allah menciptakan langit dan bumi” (HR. Muslim, 
Tirmidzi, Ahmad). 
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Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda, “Yang 
pertama kali Allah ciptakan adalah qalam (pena). Lalu Allah 
berfirman kepadanya: ‘tulislah’, ia menjawab: ‘Wahai Rabbku, 
apa yang aku harus tulis?’, ‘Tulislah takdir segala sesuatu sampai 
terjadinya kiamat” (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Abi 
Ashim dalam kitabnya As-Sunnah, Al-Ajurri, Ahmad, hadits ini 
shahih).

Tidaklah terjadi musibah kecuali dengan izin dan 
kehendak Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala 
berfirman: “Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan 
izin Allah” (QS. at-Taghabun/64: 11). Jadi semua yang berjalan 
di langit dan di bumi ini tidak lepas dari pada kehendak Allah 
subhanahu wata'ala. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi 
di muka bumi yang Allah subhanahu wata'ala tidak kehendaki. 
Semua berjalan dengan kehendak Allah subhanahu wata'ala 
dan semua berjalan dengan izin Allah subhanahu wata'ala.

Terjadinya gempa bumi tentu membawa dampak pada alam 
dan isinya. Banyak korban jiwa atau banyak yang menderita 
kesakitan. Dan pasti ada kerusakan alam khususnya di daerah 
yang terjadi gempa bumi. Gempa bumi bukanlah bencana 
alam yang terjadi begitu saja dengan sendirinya, hal ini sudah 
kehendak Allah subhanahu wata'ala. Gempa bumi juga 
merupakan peringatan dari Allah subhanahu wata'ala, bahwa 
manusia itu tidak berdaya, dan tidak ada pelindung selain Allah 
subhanahu wata'ala.

Dari gempa bumi ini, manusia diingatkan bahwa ini 
hanyalah sebagian kecil dari proses maha dahsyat yang bukan 
menghancurkan daerah tertentu, tetapi seluruh tata surya 
dan alam semesta, yakni hari kiamat. Gempa bumi juga bisa 
disebutkan sebagai balasan Allah subhanahu wata'ala atas 
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pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap aturan yang 
telah ditetapkan Allah subhanahu wata'ala.

Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya gempa 
bumi adalah perbuatan dosa dan maksiat yag dilakukan oleh 
manusia. Seperti kisah kaum Nabi Luth yang mendapat azab 
dari Allah subhanahu wata'ala karena dosa mereka. 

Bencana alam yang terjadi akibat kesalahan dari manusia 
yang tidak disengaja, maka itu merupakan ujian bagi manusia. 
Apabila bencana itu terjadi akibat perilaku manusia yang 
disengaja, seperti maksiat, zhalim dan tidak beriman secara 
sengaja, maka bencana itu menjadi siksa bagi manusia. 
Bencana merupakan peringatan dari Allah subhanahu wata'ala 
agar manusia kembali mengingat Allah subhanahu wata'ala 
dan tidak melakukan pelanggaran atas aturan Allah subhanahu 
wata'ala. Dan bencana alam juga bisa jadi pertolongan dari 
Allah subhanahu wata'ala untuk manusia, agar tahu bahwa 
Allah subhanahu wata'ala mencintainya dan untuk mengangkat 
derajatnya karena kekuatan imannya.

Diantara hikmah bencana alam, yakni, pertama, agar 
yang diberi bencana tahu bahwa Allah subhanahu wata'ala 
mencintainya, seperti dalam sabda Nabi Muhammad shallallahu 
‘alaihi wasallam : “Setiap kali Allah mencintai sekelompok orang, 
Allah pasti memberi cobaan kepada mereka” (HR. Tirmidzi).

Kedua, bencana alam terjadi untuk mengangkat derajat 
manusia yang diberi bencana, seperti sabda Nabi Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wasallam : “Jika agamanya kuat, maka akan 
ditambahkan musibahnya” (HR. Tirmidzi).

Ketiga, agar manusia tidak takabbur dan tinggi hati. 
Keempat, untuk menumbuhkan solidaritas kolektif. r
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Redaksi adzan berasal dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam. Lafaz-lafaz adzan tentu bagian dari petunjuk 

Allah subhanahu wata'ala. Jika kita mendengarkan lafaz-
lafaz adzan dilantunkan, seketika itu kita diminta untuk 
menundukkan kepala sambil menjawab lafaz-lafaz adzan 
yang dilantunkan oleh muazin.

Suara keras dan lafaz-lafaz yang dilantunkan dalam adzan, 
sebagaimana dijelaskan dalam artikel terdahulu, sesungguhnya 
bagian dari shock therapy untuk menurunkan gelombang otak 
dari suasana beta ke suasana alfa, agar nantinya shalat kita 
bisa lebih khusyuk. Selain adzan yang juga ikut menggiring 
perhatian kita untuk lebih fokus kepada Allah subhanahu 
wata'ala, terutama di dalam shalat, yaitu pengamalan wudhu 
atau tayamum dengan segala ketentuannya, sebagaimana 
telah dibahas dalam artikel terdahulu.

Seorang muazin tentu bukan orang sembarangan. Muazin 
yang bisa menjiwai dan melontarkan seruan secara syahdu 
dan bermuatan pesan emosional kepada para pendengarnya. 
Diharapkan begitu kita mendengarkan suara azan, pada saat 
itu kita segera bertransformasi dari alam material-keduniaan 
ke alam spiritual-keakhiratan.

Hati dan nyali kita menjadi ciut dan kecil di hadapan 
kebesaran Allah subhanahu wata'ala seketika kita men-

GORESAN IMAM BESAR

Makna Esoteris Kumandang Adzan (2)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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dengarkan lantunan takbir suara adzan. Segenap pikiran 
dan perasaan tercurah hanya merenungkan kebesaran Allah 
subhanahu wata'ala. Setinggi apa pun jabatan dan sebanyak 
apa pun kekayaan harus segera melupakannya sambil 
menjawab suara adzan: “Allahu Akbar”.

Bacaan dan jumlah bilangan yang dilantunkan dalam 
suara adzan sudah disesuaikan dan diukur sehingga menjadi 
proporsional untuk mengingatkan dan mengajak seseorang 
untuk mengingat dan datang melaksanakan shalat.

Lafaz-lafaz adzan dan jawaban-jawabannya ditentukan 
langsung oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. 
Para ulama berusaha untuk memahami mengapa lafaz 
“Allahu Akbar” di awal adzan empat kali. Kalangan ulama 
tasawuf memberikan penjelasan makna setiap takbir dan 
lafaz-lafaz adzan sebagai berikut:

Pertama, takbir pertama kita diajak untuk merenung 
dan membayangkan kemahabesaran dan keagungan Zat 
Allah subhanahu wata'ala. Kedua, takbir kedua kita diajak 
untuk merenungkan dan membayangkan kemahabesaran 
dan keagungan sifat Allah subhanahu wata'ala. Ketiga, 
takbir ketiga kita diajak merenungkan dan membayangkan 
kemahabesaran dan keagungan nama Allah subhanahu 
wata'ala.

Keempat, takbir keempat kita diajak merenungkan dan 
membayangkan kemahabesaran dan keagungan perbuatan 
Allah subhanahu wata'ala. Empat kali lafaz takbir mencakup 
keseluruhan empat dimensi Tuhan yang perlu dihayati. 
(Bersambung). (Harian Republika, 4 November 2022 M/ 9 Rabiul 
Akhir 1444 H) r (DN)
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KAJIAN QABLA JUM'AT   

Keluarga Pilihan (Lanjutan 1)

Oleh : KH. Abdul Wahab Dasuki Adnan

Allah pilih Nabi Adam tapi keluarganya tidak dipilih, yang 
kedua Allah pilih Nabi Nuh ini kelas nabi Allah pilih Nabi 

Nuh tapi yang dipilih hanya Nabi Nuh saja keluarganya tidak 
dipilih oleh Allah, kenapa? karena istrinya Nabi Nuh yang 
menjadi provokator pertama, suaminya nabi tapi istrinya justru 
yang menjadi musuhnya. Apakah istri Nabi ada yang jadi musuh? 
Allah subhanahu wata'ala sudah mewanti-wanti dalam QS. At 
Tahrim /66 ayat 10 :

Perumpamaan dan contoh seorang istri yang durhaka kepada 
Allah,  durhaka kepada suaminya itu laksana istrinya Nabi Nuh 
dan istrinya Nabi Luth kata Allah padahal kedua istri Nabi ini 
berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang sholeh, 

                
                   

                   
Artinya : “Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, 
istri Nuh dan istri Luth. Keduanya berada di bawah pengawasan 
dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; 
lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi 
kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun 
dari (siksaan) Allah; dan dikatakan (kepada kedua istri itu), 
“Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang 
masuk (neraka).” 
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namun istrinya Nabi bisa jadi musuh, apalagi kita, istri kita, 
anaknya nabi ada yang menjadi musuh,  istrinya Nabi bisa jadi 
musuh, maka peran serta keluarga itu akan bersambung dari 
dunia sampai dengan akhirat.

Lalu selanjutnya Allah katakan ada contoh keluarga yang 
dipilih oleh Allah, QS. Ali Imran/3 ayat 33 :

Allah pilih Nabi Adam tidak dengan keluarganya, Allah 
pilih Nabi Nuh tidak dengan keluarganya, tapi Allah pilih Nabi 
Ibrahim dengan keluarganya, mengapa Nabi Ibrahim dipilih 
dengan keluarganya? karena Nabi Ibrahim sukses mengurus 
keluarganya, ini patut menjadi contoh untuk kita, suksesnya Nabi 
Ibrahim itu disebut dengan Abal Anbiya bapaknya para nabi, 
dimana saya pernah ke sana ke wilayah Palestina di Palestina saya 
berziarah ke kubur Nabi Ibrahim letaknya di wilayah Hebron di 
perbukitan Hebron dekat tepi barat saya berziarah ke kubur Nabi 
Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang membangun 
Ka'bah, yang meninggikan Ka'bah, disebutkan Nabi Ibrahim 
membangun Ka'bah meninggikan ka'bah dengan anaknya Ismail 
sampai Allah katakan dengan anaknya Nabi Ismail, dalam QS. Al 
Baqarah/2 ayat 127 disebutkan :

           

           
 Artinya : “Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, 

keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat 
(pada masa masing-masing)”.
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Ayat ini menerangkan sebuah contoh orangtua dan anak yang 
sama-sama taat kepada Allah subhanahu wata'ala. Nabi Ibrahim 
dikuburkan di Palestina lalu di sampingnya itu ada kuburan 
istrinya, istri pertama Nabi Ibrahim namanya Siti Sarah, punya 
anak namanya nabi Ishak, Ishak dikuburkan di sana di bawah 
masjid namanya Masjid Al-Kholil lalu samping kuburan Siti 
Sarah ada kuburan Nabi Ishaq ada kuburan Nabi Yakub dan ada 
kubur Nabi Yusuf alaihis salam.

Jadi kalau muncul pertanyaan mengapa Rasulullah 
Muhammad ketika Isra Mi'raj harus berangkat dari Masjidil 
Haram ke Masjidil Aqsa? jawaban yang pertama karena masjid 
al-aqsa ini adalah merupakan kiblat pertama umat Islam, dulu 
Rasulullah Muhammad ketika salat belum menghadap ke arah 
Ka'bah tetapi menghadap ke arah Baitul Maqdis atau Baitul 
muqaddas yang ada di Palestina lalu Rasul berdoa kepada Allah, 
ada cara Rasul berdoa,  kalau kita pengen doa-doa kita dikabulkan 
oleh Allah ikuti cara Rasulullah, Bagaimana cara Rasul berdoa 
Rasul kalau berdoa itu tangannya diangkat, kata para sahabat 
ketiaknya kelihatan, lalu wajahnya diangkat ke atas langit ,Rasul 
kalau berdoa itu wajahnya diangkat ke atas langit.

                         

                    

                     
               

 

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi 
Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, 
terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui”.
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Rasulullah Muhammad ketika salat menghadap ke arah 
Baitul Maqdis ada kubah namanya Kubah Assafra, di samping itu 
ada tempat-tempat yang begitu bersejarah bahkan saya meneliti, 
mengapa Rasulullah Muhammad itu dilahirkan belakangan 
sebagai nabi akhir zaman. Nabi penutup para nabi tapi kenapa 
disebut dengan Imamul Anbiya. Rasulullah Muhammad itu 
sebagai nabi akhir zaman nabi yang terakhir tapi kenapa disebut 
dengan pemimpin dan imamnya para nabi. Ketika saya ke 
Palestina di situ ada sebuah masjid, namanya disebut dengan 
Masjid Arwah, di mana Rasulullah Muhammad shallallahu 
‘alaihi wasallam ketika akan Mi'raj menghadap Allah subhanahu 
wa ta'ala maka sebelum naik di atas batu namanya Dome of The 
Rock, Rasulullah Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk 
shalat dan menjadi imamnya shalat para Nabi dan Rasul di Masjid 
Arwah. Seluruh roh para nabi diturunkan oleh Allah subhanahu 
wa ta'ala dan mereka shalat di belakang Rasulullah Muhammad 
karena seluruh para nabi memang menginginkan menjadi umat 
Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam maka Rasul 
menjadi imamnya dan para Nabi yang lain di belakangnya. 
Sejak saat itulah maka Rasulullah Muhammad diklaim menjadi 
Imamul anbiya wal mursalin menjadi pemimpinnya para 
Nabi dan pemimpin para Rasul. Boleh jadi beliau dilahirkan 
belakangan tetapi beliau menjadi pemimpin para Nabi dan Rasul 
karena beliau menjadi imam shalatnya para Nabi dan Rasul yang 
diturunkan oleh Allah subhanahu wata'ala. (bersambung)

Artinya : “Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering 
menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke 
kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah 
Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah 
wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi 
Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu 
adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah 
terhadap apa yang mereka kerjakan” (QS. al-Baqarah: 144). 
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Nama Agama SemulaNo.

1
2
3
4
5
6
7

Katholik
Kristen
Konghuchu
Kristen
Kristen
Katholik
Katholik

Juan Sebastian Aldeco
Yuliana
Timothy Alexander Van De Wal
Nicolas Laurent Noel Enjalbert
Kim Min Suk
Garcia
Sudi Harjono

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 16 - 22 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

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

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

26 Nov

27 Nov

28 Nov

29 Nov

30 Nov

1 Des

Narasumber

KH. Romli Jawahir, 
MA

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA

Dr. H. Abdul Halim 
Sholeh, MM  

Dr. H. Sholeh Asri, 
MA 

Drs.H. Sholahuddin 
Hamid, MA

Moch. Taufiqur-
rahman, MA

Bahasan/ Materi

Tafsir Al-Munir

Bidayatul Hidayah

Fathul Bari Syarhu 
Shahihil-Bukhari  

Tafsir Jalalain 

Mukasyafatul Qulub

Tijan Ad-Daruri

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 18 November 2022, adalah untuk :
1.  Almarhumah Umamah binti Junaidi, usia 77 tahun. Wafat, 

11 November 2022 di Bangunjaya, Indramayu
2.  Almarhum Anda Suhanda bin Turah
3.  Almarhum Osdy Parapat bin Capsar Parapat, usia 74 tahun. 

Wafat, 09 November 2022 Tebet Jak-Sel
4.  Almarhum Tatang Supriyadi bin H. Yus Zainal Abidin 
5.  Almarhum H. Arifin bin Gholib, usia 66 tahun. Wafat, 12 

November 2022 di Tasikmalaya
6.  Almarhum Yakup bin Siddin, usia 80 tahun. Wafat, 10 

November 2022 di Jakarta
7.  Almarhum H. Anwar Zed bin ST Zainul Abidin, usia 82 

tahun. Wafat, 14 November 2022 di Dubai
8.  Almarhum Drs.H. Muh. Ridwan Habibon bin Habibon. 

Wafat, di Samarinda
9.  Almarhum H, Ramli bin Adam, usia 74 tahun. Wafat, 02 

November 2022 di Jakarta
10. Almarhum Suwalyono bin Gito Diharjo
11. Almarhumah Kamsipah binti Kajak 
12. Almarhumah Taminah binti Tarnya, usia 69 tahun. Wafat, 05 

November 2022 di Pemalang
13. Almarhun Hj. Farida Ariani binti Syamsuddin, usia 69 tahun. 

Wafat, 11 November 2022.

َ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

25 Nov 04 : 06 11 : 43 15 : 06 17 : 56 19 : 10

26 Nov 04 : 06 11 : 43 15 : 07 17 : 56 19 : 10

27 Nov 04 : 06 11 : 44 15 : 08 17 : 57 19 : 11

28 Nov 04 : 06 11 : 44 15 : 08 17 : 57 19 : 11

29 Nov 04 : 06 11 : 44 15 : 09 17 : 58 19 : 12

30 Nov 04 : 06 11 : 45 15 : 09 17 : 58 19 : 13

01 Des 04 : 06 11 : 45 15 : 10 17 : 58 19 : 13

25 Nov 04 : 06 11 : 43 15 : 06 17 : 56 19 : 10
26 Nov 04 : 06 11 : 43 15 : 07 17 : 56 19 : 10
27 Nov 04 : 06 11 : 44 15 : 08 17 : 57 19 : 11
28 Nov 04 : 06 11 : 44 15 : 08 17 : 57 19 : 11
29 Nov 04 : 06 11 : 44 15 : 09 17 : 58 19 : 12
30 Nov 04 : 06 11 : 45 15 : 09 17 : 58 19 : 13
01 Nov 04 : 06 11 : 45 15 : 10 17 : 58 19 : 13

  
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku November - 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.



Pada 21 dan 22 November 2022, Badan Pengelola Masjid Istiqlal 
telah menyelenggarakan dua kegiatan di Ruang Al-Malik, 

di antaranya Forum Group Discussion dengan bahasan tema 
"Pengelolaan Barang Milik Negara yang Profesional dan Akuntabel" 

dan Global Interfaith Dialogue dengan tema bahasan "Religious 
Diplomacy for Humanity and Global Peace".



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


