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PENGANTAR REDAKSI
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Apa kabarnya pembaca Mimbar Jum’at yang budiman, kami
doakan semoga dalam kelapangan rezki dan ibadah puasanya
diterima oleh Allah subhanahu wata'ala. Aamiin.
Edisi Mimbar Jumat edisi ini menampilkan tema khutbah
tentang “Melestarikan Nilai-nilai Ramadhan” oleh khatib KH.
Munahar Muchtar HS. Di awal khutbah, khatib menjelaskan tentang
melestarikan nilai-nilai Ramadhan ini identik dengan mengisi
kemerdekaan setelah Indonesia merdeka, dimana didalam konteks
ini seorang hamba dituntut untuk meneruskan amanah yang
telah dianugerahkan Ramadhan kepadanya. Untuk memahami isi
lengkap khutbah beliau, pembaca dapat membacanya dalam kolom
Khutbah Jum’at.
Dalam kolom hikmah, Ustadz H. Jamalullail, M.Pd.I menulis
judul dengan Amalan di Akhir Ramadhan. Dengan membayar
zakat fitrah, memperbanyak istighfar dan shalawat. Diantara
ibadah yang dapat dilakukan adalah menghidupkan malam-malam
terakhir dengan tadarus Al-Qur’an dan Qiyamul Lail. Semoga
dengan menjalankan ibadah di akhir Ramadhan dengan maksimal
insya Allah mendapat ganjaran ketaqwaan.
Pada kolom Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal, Pak Nasar
mengulas ibadah puasa. Bahwa puasa bukan sekedar menahan
lapar, dahaga dan hubungan sex. Yang lebih penting, puasa sebagai
proses reinstalling nilai-nilai luhur (fitrah) yang mungkin selama ini
terjangkiti virus materialisme yang akut. Puasa berfungsi sebagai
recharging energi feminisme dan kelembutan ke dalam jiwa kita.
Puasa juga berfungsi sebagai spiritual traning untuk mencontoh
sifat-sifat rububiyah Tuhan, sebagaimana diserukan dalam hadits,
takhallaqu bi akhlaqillah (berakhlak sebagaimana akhlak Allah).
Dalam kolom terakhir yakni Kajian Zhuhur Pilihan, kajian kitab
Tijan Ad-Dharuri tentang Sifat Tabligh yang disampaikan oleh
Ustadz Muhammad Taufiqurrahman, Lc, MA. Lebih lengkapnya
pembaca dapat mendalami dalam Mimbar Jum’at ini. Semoga
bermanfaat. Aamiin (ARO).
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KHUTBAH JUM’AT

Melestarikan Nilai-nilai Ramadhan
)(Intisari Khutbah Jum’at, 27 Ramadhan 1443 H / 29 April 2022 M

Oleh : KH. Munahar Muchtar HS.
Khutbah Pertama

الس َال ُم عَلَ ْي ُ ُْك َو َر ْ َْح ُة ِ
هللا َو بَ َر ََكتُ ُه
َّ
الْ َح ْمدُ ِ ِِل الْ َوا ِح ِد ال َقه َِّارالْ َع ِظ ْ ِي الْ َجبَّ ِار الْ َعا ِل ِم ِب َما ِف الََّّ َمائِ ِر
س ِار أأ ْ َْحدُ ُه ُس ْب َحان َ ُه َوتَ َع َال عَ َل ال ِِّ َع ِم تَ َو َّل
َو َخ ِف ِي ْ أال ْ َ
ََك ْ أل ْم َط ِر َو أأ ْش ُك ُر ُه ُش ْك َر ِع َبا ِد ِه ا أل ْخ َي ِار أأ ْشهَدُ أأ ْن َل ا َ َل الَّ
شيْ َك َ ُل ْال َك ِر ْ ُي ال َففَّ ُار
هللا َو ْحدَ ُه َل َ ِ
ُ
َو أأ ْشهَدُ أأ َّن ُم َح َّمدا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل الْ ُم ْص َط َفى الْ ُمخْ ت َا ُر اللهُ َّم
َص ِل َو َس ِ ّْل عَ َل َس ِي ِد َن ُم َح َّمد َوعَ َل أأ ِ ِل َو َ ْ
ص ِب ِه َص َالة
َو َس َالما َدائِ ِم ْ َي ُمتَ َال ِز ِم ْ َي َما َدا َم الل َّ ْي ُل َوالّنَّ َ ُار أأم َا ب َ ْعدُ :
فَيَا ِع َبا َد ِ
هللا َح َّق تُ َقا ِت ِه َو َل تَ ُم ْوتُ َّن ا َّل َو أأنْ ُ ْت
هللا  ,ات َّ ُق ْوا َ
هللا تَ َع َال ِف الْ ُق ْرأ ِن ْال َك ِر ْ ِي  :أأ ُع ْو ُذ ِب ِ
هللا ِم َن
ُم ْس ِل ُم ْو َن فَ َقا َل ُ
الش ْي َط ِان َّالر ِج ْ ِيِ ,ب ْس ِم ِ
هللا َّالر ْ مْح ِن َّالر ِح ْ ِي ي مٰـا أأّيُ َ َّ ِ
َّ
ااّل ْي َن مأ َمنُ ْوا
أأنْ ِف ُق ْوا ِم ْن َط ِي َب ِ
ات َما َك َسبْ ُ ْت َو ِم َّما أأ ْخ َر ْجنَا لَ ُ ُْك ِم َن ْ أال ْر ِض
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ak terasa penghujung Ramadhan 1443 Hijriah sudah
hampir sampai. Perjuangan menahan dorongan kebutuhan
fisik dan psikis akan berakhir dalam beberapa hari ke depan.
Namun begitu, upaya pengisian atas hasil perjuangan fisik dan
psikis selama sebulan penuh dilalui tidaklah boleh hilang begitu
saja. Pengisian atas hasil perjuangan diri tersebut merupakan
tuntutan yang sustainable yang harus dipertahankan setiap
detiknya, sampai diri ini menemui Tuhannya, Allah subhanahu
wata'ala. Melestarikan nilai-nilai Ramadhan ini identik dengan
mengisi kemerdekaan setelah Indonesia Merdeka, di mana
dalam konteks ini seorang hamba dituntut untuk meneruskan
amanah yang telah dianugerahkan Ramadhan kepadanya.
Bila diruntut secara detail, pada dasarnya nilai-nilai
Ramadhan sangatlah banyak yang perlu dikaji dan dibahas.
Namun di sini hanya beberapa yang dapat khatib ambil sebagai
fokus bahasan pada khutbah kali ini, yaitu :
Pertama, tidak menganggap remeh perbuatan dosa
walaupun kecil. Amal ibadah Ramadhan yang telah kita
kerjakan, insya Allah mendapatkan jaminan ampunan dari
Allah subhanahu wata'ala, karena itu semestinya setelah
melewati ibadah Ramadhan kita mengupayakan agar tidak
mudah melakukan perbuatan dosa walaupun kecil, Ramadhan
artinya membakar, yakni membakar dosa-dosa. Kalau dosa itu
ibarat pohon, maka bila sudah dibakar penuh, maka pohon
tersebut untuk tumbuh kembali, sehingga keinginan-keinginan
melakukan dosa tidak mudah tumbuh dalam benak batin yang
selalui ditiupkan oleh hawa nafsu. Sehingga jangan sampai dosa
yang kita tinggalkan pada bulan Ramadhan hanya sekadar
ditahan-tahan saja lalu kembali dikerjakan setelah Ramadhan
berakhir. Bida demikian, ibarat pohon tadi, bukan dibakar, tapi
hanya sekedar ditebang cabang-cabangnya saja sehingga satu
cabang ditebang tumbuh lagi tiga, empat bahkan lima cabang
dalam beberapa waktu kemudian. Naudzu billah.
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Kedua nilai ibadah Ramadhan yang harus kita lestarikan
adalah hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Selama
beribadah Ramadhan, kita cenderung berhati-hati dalam
melakukan sesuatu, hal itu karena kita tidak ingin ibadah
Ramadhan kita menjadi sia-sia dengan sebab kekeliruan
yang kita lakukan. Secara harfiyah, Ramadhan juga berarti
mengasah, yakni mengasah ketajaman hati agar dengan
mudah bisa membelah atau membedakan antara yang haq
dengan yang bathil. Ketajaman hati itulah yang akan membuat
seseorang menjadi sangat berhati-hati dalam bersikap dan
bertingkah laku. Sikap seperti ini merupakan sikap yang sangat
penting sehingga dalam hidupnya, seorang muslim tidak
asal melakukan sesuatu, apalagi sekadar mendapat nikmat
secara duniawi. Kehati-hatian dalam hidup ini menjadi amat
penting mengingat apapun yang kita lakukan akan dimintai
pertanggungjawaban dihadapan Allah subhanahu wata'ala,
karenanya apa yang hendak kita lakukan harus kita pahami
secara baik dan dipertimbangkan secara matang, sehingga tidak
sekadar ikut-ikutan dalam melakukannya, Allah subhanahu
wata'ala berfirman :

            
    

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu
tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya
pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan
diminta pertanggungan jawabnya” (QS. Al-Isra/17 : 36).

Nilai ibadah Ramadhan ketiga yang harus kita lestarikan
dalam kehidupan sesudah Ramadhan adalah bersikap jujur.
Ketika kita berpuasa Ramadhan, kejujuran mewarnai kehidupan
kita sehingga kita tidak berani makan dan minum meskipun
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tidak ada orang yang mengetahuinya. Hal ini karena kita yakin
Allah subhanahu wata'ala yang memerintahkan kita berpuasa
selalu mengawasi diri kita dan kita tidak mau membohongi
Allah subhanahu wata'ala dan tidak mau membohongi diri
sendiri karena hal itu memang tidak mungkin, inilah kejujuran
yang sesungguhnya. Karena itu, setelah berpuasa sebulan
Ramadhan semestinya kita mampu menjadi orang-orang yang
selalu berlaku jujur, baik jujur dalam perkataan, jujur dalam
berinteraksi dengan orang, jujur dalam berjanji dan segala
bentuk kejujuran lainnya.
Dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita sekarang ini,
kejujuran merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Banyak
kasus di negeri kita yang tidak cepat selesai bahkan tidak
selesai-selesai karena tidak ada kejujuran, orang yang bersalah
sulit untuk dinyatakan bersalah karena belum bisa dibuktikan
kesalahannya dan mencari pembuktian memerlukan waktu
yang panjang, padahal kalau yang bersalah itu mengaku saja
secara jujur bahwa dia bersalah, tentu dengan cepat persoalan
bisa selesai. Sementara orang yang secara jujur mengaku tidak
bersalah tidak perlu lagi untuk diselidiki apakah dia melakukan
kesalahan atau tidak. Tapi karena kejujuran itu tidak ada, yang
terjadi kemudian adalah saling curiga mencurigai bahkan
tuduh menuduh yang membuat persoalan semakin rumit.
Ibadah puasa telah mendidik kita untuk berlaku jujur kepada
hati nurani kita yang sehat dan tajam, bila kejujuran ini tidak
mewarnai kehidupan kita sebelas bulan mendatang, maka
tarbiyyah (pendidikan) dari ibadah Ramadhan kita menemukan
kegagalan, meskipun secara hukum ibadah puasanya tetap sah.
Kaum Muslimin Yang Berbahagia.
Keempat yang merupakan nilai ibadah Ramadhan yang
harus kita lestarikan adalah memiliki semangat berjamaah.
Kebersamaan kita dalam proses pengendalian diri membuat
27 Ramadhan 1443 H / 29 April 2022 M
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syaitan merasa kesulitan dalam menggoda manusia sehingga
syaitan menjadi terbelenggu pada bulan Ramadhan. Hal ini
diperkuat lagi dengan semangat yang tinggi bagi kita dalam
menunaikan shalat yang lima waktu secara berjamaah sehingga
di bulan Ramadhan inilah mungkin shalat berjamaah yang
paling banyak kita laksanakan, bahkan melaksanakannya juga
di masjid atau mushalla.
Di samping itu, ibadah Ramadhan yang membuat kita
dapat merasakan lapar dan haus, telah memberikan pelajaran
kepada kita untuk memiliki solidaritas sosial kepada mereka
yang menderita dan mengalami berbagai macam kesulitan,
itupun sudah kita tunjukkan dengan zakat yang kita tunaikan.
Karena itu, semangat berjamaah kita sesudah Ramadhan ini
semestinya menjadi sangat baik, apalagi kita menyadari bahwa
kita tidak mungkin bisa hidup sendirian, sehebat apapun
kekuatan dan potensi diri yang kita miliki, kita tetap sangat
memerlukan pihak lain. Itu pula sebabnya, dalam konteks
perjuangan Allah subhanahu wata'ala mencintai hambahamba-Nya yang berjuang secara berjamaah, yang saling kuat
menguatkan sebagaimana firman-Nya :

        
  

Artinya : “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang
yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan yang
teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang
tersusun kokoh” (QS. Ash-Shaf/61 : 4).

Nilai ibadah Ramadhan kelima adalah pengendalian diri.
Puasa Ramadhan adalah pengendalian diri dari hal-hal yang
pokok seperti makan dan minum. Kemampuan kita dalam
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mengendalikan diri dari hal-hal yang pokok semestinya
membuat kita mampu mengendalikan diri dari kebutuhan
kedua dan ketiga, bahkan dari hal-hal yang kurang pokok dan
tidak perlu sama sekali.
Kemampuan kita mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak
benar menurut Allah dan Rasul-Nya merupakan sesuatu yang
amat mendesak, bila tidak, kehidupan ini akan berlangsung
seperti tanpa aturan, tak ada lagi halal dan haram, tak ada lagi
haq dan bathil, bahkan tak ada lagi pantas dan tidak pantas atau
sopan dan tidak. Yang jelas, selama manusia menginginkan
sesuatu, hal itu akan dilakukannya meskipun tidak benar, tidak
sepantasnya dan sebagainya. Bila ini yang terjadi, apa bedanya
kehidupan manusia dengan kehidupan binatang, bahkan masih
lebih baik kehidupan binatang, karena mereka tidak diberi
potensi akal, Allah subhanahu wata'ala berfirman :

          
          

           

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka
jahannam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka
mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk
memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai
mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tandatanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga
(tapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat
Allah). Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka
lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai”.
(QS. Al-A’raf/7 : 179).
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Dengan demikian, kita sadari bahwa Ramadhan adalah
bulan pendidikan dan latihan, keberhasilan ibadah Ramadhan
tidak hanya terletak pada amaliyah Ramadhan yang kita
kerjakan dengan baik, tapi yang juga sangat penting adalah
bagaimana menunjukkan adanya peningkatan taqwa yang
dimulai dari bulan Syawal hingga Ramadhan tahun yang akan
datang. r

،اَان َ َاف َعُ ِ ا
َاب َاركَاا ها
ن َااَلا َاّي ه ماكا ِاب َمُاا ِاف ميُ ِاها ِمُ َانا
للاا ِ ال َااَالَ ه ماكا ِ افالالم هقُ مارآ ِانالالم َاع ِظُ م ِاي َ
يا َاَقَ ُ ماو ِ ِلاا
،اَان َ َاف َاعنَ ُاابِ َ ُدما ِاياسَ ُا ِاي ِادالالم هام مار َس ُ ِال م َا
تا َاَ ِا
مللا َاّي ِا
لل مك ُ ِارالالم َاح ِك ُ م ِاي َ
للاالالم َاع ِظُ م َايا ِ ال َااَلَُ ه ماكا َاَ ِال َسُائِا ِارا
لاَآا مسُا َات ماغ ِاف هارا َا
لالم َاق ِاو م ِاي،اآااقه ماو هالاقَُ ماو ِ الاََُ َاذ َا
يا ِام مانا ه ِا
لالم هام ماس ِال ِام م َا
كا َذانمبا،اافَ ماسا َات ماغ ِاف هار ماَ هاه،الان َ هاها هاَ َاوالالم َاغ هاف ماو هارا َاللر ِاح م هاي.
Khutbah Kedua

َالْ َح ْمدُ ل ل
ِش ََ لت لا .و َأ ْشهدُ َأ ْن ال
ِل اْن ُ ِْ لِ لع ََ َ لَ َد لهِ لب لِ لدِْ لِ لا الْ َِ لْ ْ ل ِ َو ل ْ
ِش َ
ِك َ َُل ا ْرغَه ًمه لل َم ْن َج َحدَ لِ لا َو َك َف َرَ .و َأ ْشهَدُ
هللا َو ْحدَ ُب ال َ ل
ا َ ََل االَّ ُ
ِ
ِ ِ
َش.اللَّهُ َّع َص ل ِّل
َأ َّن َس ِّيلدَ َنَ ُم َح َّمدً ا ََ ْددُ ُب َو َر ُس ْْ ُ َُل َس ل ِّيدُ ْاالن ْ لس َوالْبَ َ ل
َو َس ل ِّ ِْل ََ َ ََ ْد لدكَ َو َر ُس ْْ ل َِل َس ل ِّي لدَنَ ِ ُم َح َّم ٍد َوأ ل لَل َو َ ْ
َص لد لا
َمهات ََّصلَ ْت ََ ْ ٌْي لِ َِ َظ ٍر و ُأ ُذ ٌن ل َِب َ ٍَب.
هللا تَ َِ َهَل َو َذ ُر ْوا الْ َفْا لح َش َمه َظه ََر
(أ ِّمه ِِدُ ) ف َيآاُّيه هالِِّ ُهس ات َّ ُِْا َ
لمْنْ َه َو َمه ِ َ َط َن َو َحه لف ُظ ْْا ََ َ َّ
الطهََ لة َو ُحضُ ْْ لر الْ ُج ُم َِ لة َوالْ َج َمهََ لة .
هللا َأ َم َرُ ُْك لِآَ ْم ٍر َِدَ َأ لفي لا لَِِ ْف لس لا َوثَ ََّّن لِ َم ََلئل َك لة ُقدْ لس لا.
َوا َْلَ ُم ْْا َأ َّن َ
ْن ََ َ
فَ َ
هللا َو َم َ
ِهل تَ َِ َهَل َول َ ْع يَ َز ْل قَهئل ً
َل ََ للميًه :ا َّن َ
َلئل َكتَ ُا ِ ُ َصل ه َ
ِ
Jumatل ْي ًمهَ .الل َّ
ْNo.1159/XXIV/22ا ت َ ْس ل
Mimbarهُ َّع َص لِّ 8ل
الَِّ ل ل ِّب َِآ َأُّيه َه َّ لاَّل ْي َن أ َمنُ ْْا َصل ه ْْا ََلَ ْي لا َو َس لل ِّ ُم ْ

هللا تَ َِهَل َو ُذر ْوا الفْاحش َمه ظه ََر
(أ ِّمه ِِدُ ) فيَآاُّيه هالِِّ ُهس ات َِّْا َ
لمْنْ َه َو َمه ِ َ َط َن َو َحه لف ُظ ْْا ََ َ َّ
الطهََ لة َو ُحضُ ْْ لر الْ ُج ُم َِ لة َوالْ َج َمهََ لة .
هللا َأ َم َرُ ُْك لِآَ ْم ٍر َِدَ َأ لفي لا لَِِ ْف لس لا َوثَ ََّّن لِ َم ََلئل َك لة ُقدْ لس لا.
َوا َْلَ ُم ْْا َأ َّن َ
ْن ََ َ
فَ َ
هللا َو َم َ
ِهل تَ َِ َهَل َول َ ْع يَ َز ْل قَهئل ً
َل ََ للميًه :ا َّن َ
َلئل َكتَ ُا ِ ُ َصل ه َ
ِ
الَِّ ل ل ِّب َِآ َأُّيه َه َّ لاَّل ْي َن أ َمنُ ْْا َصل ه ْْا ََلَ ْي لا َو َس لل ِّ ُم ْْا ت َ ْس لل ْي ًمهَ .اللَّهُ َّع َص ل ِّل
َو َس ل ِّ ِْل ََ َ َس ل ِّي لدَنَ ُمح َّم ٍد َوََ َ ألل َس ل ِّي لدَنَ ُم َح َّم ٍد َ َمَك َصل َّ ْي َت ََ َ
َس ل ِّي لدَنَ ا ْب َرا له ْ َْي َوََ َ ألل َس ل ِّي لدَنَ ا ْب َرا له َْي لِف الْ َِهل َ لم ْ َْي ان ََّك َ لَح ْي ٌد
جل ٌ ِ
ِ
ِ
َم ْيد.
اللَّهُ َّع َو ْار َض ََ لن الْ ُخلَ َفه لء َّالر لاش لد ْي َن َّ لاَّل ْي َن قَضَ ْْا لِبلْ َح ِّ لق َو ََكن ُْْا لِ لا
َهب ن َ لب ليِّ َك
ْن َأ لِب بَ ْك ٍر َو ُ َُع َر َو َُثْ َم َهن َوََ ل ٍ ِّل َو ََ ْن سهئل لر َأ َْص ل
ِ َ ِْ لدلُ َ
َأ ْ َْج لِ ْ َْي َو ََ لن التَّه لِ لِ ْ َْي َوَتَ لِ لِي التَّه لِ لِ َْي َو َم ْن تَ لد َِه ُْع لِب ْح َس ٍهن ا ََل
ِ
ِ
ِ َ ْْ لم ا ِّ لل ْي لن.
اللَّهُ َّع ا ْغ لف ْر لل ُم ْس لل لم ْ َْي َواْن ُ ْس لل َم ل
هت َواْن ُ ْؤ لم لن ْ َْي َواْن ُ ْؤ لمنَ ل
هت ْ َ
اْل ْح َيه لء
ات لب َر ْ ََح لت َك ََي َوا له َب الْ َِ لط َّي ل
اْل ْم َْ ل
لمْنْ ُ ْع َو ْ َ
هت .اللَّهُ َّع ا ِْفَ ْع َََِّه الْ َد ََل َء
َو َالْ َِب َء َوال ِّ لزَنَ َو َّالز َال لز َل َوا لْن َح َن َو ُس ْْ َء الْ لف َ لَت َمه َظه ََر لمْنْ َه َو َمه
َهص ًة َو ََ ْن َسهئل لر ِ َلَل لِ الْ ُم ْس لل لم ْ َْي ََه َّم ًة ََي
ِ َ َط َن ََ ْن ِ َ َ لَلَنَ ه ََذا خ َّ
َر َّب الْ َِهل َ لم ْ َْيَ .رََِِّه أ لتَِه لِف اله نْ َيه َح َس َِ ًة َو لِف اْل لخ َر لة َح َس َِ ًة َو لقنَه
اب الَِّ لهر .لَ َده َِ ل
هللا َِآْ ُم ُر لِبلْ َِدْ لل َو ْاال ْح َس لهن َواِْ َته لء
هللا ! ا َّن َ
ََ َذ َ
ِ
ِ
لذي الْ ُِ ْر ََب َويَْنْ َى ََ لن الْ َف ْحشَ ه لء َوالْ ُم ِْ َك لر َوالْ َد ْغ لي ِ َ لِ ُظ ُ ُْك ل َ ِ َِل َّ ُ ُْك
هللا ال َِ لظ ْ َْي ِ َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُب ََ َ لن َِ لم لا يَ لزِ ُ ُْْك
ت ََذكَّ ُر ْو َن .فَ ْهذ ُك ُر ْوا َ
َو ْاس ئَلُ ْْ ُب لم ْن فَ ْض ل لِل ِ ُ ِْ لط ُ ُْك َو َ لَّل ْك ُر ل
هللا َأ ْك ََب
9
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HIKMAH

Amalan di Akhir Ramadhan
Oleh : H. Djamalullail, SH.I, M.Pd.I

T

ak terasa kita sudah berada dipenghujung bulan suci
Ramadhan, sangatlah sedih berpisah dengan bulan yang
penuh dengan keberkahan, akan tetapi perpisahan adalah
suatu keniscayaan, untuk itu mari kita maksimalkan akhir
Ramadhan ini dengan menggiatkan ibadah. Diantara ibadah
yang bisa kita lakukan adalah : Memperbanyak istighfar dan
shalawat; Menghidupkan malam-malam terakhir; Tadarrus
Al-Qur’an; qiyamullail; Menunaikan zakat fitrah dengan
memberikan zakat terbaik; dan Menyempurnakan bilangan
puasa dan memperbanyak takbir.
Dari sekian banyak amalan yang dapat kita kerjakan di
akhir Ramadhan ini, sedikit kami mengulas tentang zakat
fitrah dan memperbanyak istighfar dan shalawat. Setiap
muslim memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah
sebagai penyempurna dari rukun Islam. Umat Islam wajib
mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok masyarakat
setempat, misalnya berupa beras, gandum, kurma, susu, anggur
kering, jagung dan lain-lain. Soal besaran zakat, mayoritas
ulama bersepakat yakni 1 sha' (sekitar 2,7 sampai 3 kilogram).
Sebagian ulama membolehkan zakat fitrah dibayarkan dengan
uang tunai seharga makanan pokok sesuai dengan ukuran
dalam bentuk bahan makanan pokok, zakat fitrah hukumnya
wajib. Ini berdasarkan hadist : "Telah menceritakan kepada
kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami
Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar radhiallahu’anhuma bahwa
Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri satu sha’ dari kurma
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atau sha’ dari gandum bagi setiap orang yang merdeka maupun
hamba sahaya (budak), laki-laki maupun perempuan dari
kaum muslimin" (HR. Bukhari).
Pada bulan ini pula, Allah membukakan pintu taubat
dan ampunan. Pada bulan Ramadhan inilah waktu yang
paling tepat kita bersungkur di hadapan Allah, merintih
memohonkan ampunan-Nya. Punggung kita yang sarat
dengan dosa kita ringankan dengan memperpanjang sujud
kita. Disini kita membebaskan diri kita dari pasungan dosa
dengan memperbanyak istighfar.
Istighfar merupakan ungkapan rasa penyesalan dan
permohonan ampun seorang hamba kepada Allah subhanahu
wata'ala. Mengingat manusia adalah tempatnya salah dan
dosa. Setiap perilaku dan ucapan sehari-hari tanpa sadar
menjadi penyebab adanya dosa baik yang disengaja maupun
tidak disengaja. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang
sudah mendapat jaminan sebagai orang suci dan ahli surga pun
masih terus beristighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Lalu
bagaimana dengan kita yang sudah pasti berlumuran dosa?
Tak hanya sebagai permohonan ampun kepada Allah,
rupanya beristighfar juga akan memberikan banyak manfaat
ajaib lainnya. Terlebih sekarang adalah bulan yang penuh
hikmah, rahmat dan ampunan dari Allah.
Manfaat istighfar di bulan Ramadhan di antaranya:
Memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalankan
ibadah kepada Allah subhanahu wata'ala; Memberikan jalan
keluar di setiap kesedihan; Melancarkan rezeki dari arah yang tak
terduga; Melapangkan hati di kala sulit dan diberi jalan keluar dari
setiap kesedihan; Menentramkan jiwa yang diliputi rasa khawatir;
Membersih hati dan merasa dekat dengan Allah subhanahu
wata'ala; Menguatkan hati dalam menjalani kehidupan.
27 Ramadhan 1443 H / 29 April 2022 M
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Tak hanya membuat seseorang senantiasa berbuat kebaikan,
manfaat istighfar juga akan membuat seseorang semakin kuat
dalam menjalani kehidupan. Kerasnya kehidupan dengan
berbagai cobaan yang datang bertubi-tubi, seringkali membuat
seseorang semakin lemah, dan sulit untuk bangkit. Bahkan
fisik, jiwa dan imannya bisa juga turut melemah.
Dengan memperbanyak membaca istighfar akan
menjadikan seseorang lebih kuat menghadapi kehidupan.
Memohon ampun kepada Allah saat gagal atau sedih akan
membuat kita lebih ikhlas dan memberikan kekuatan yang
luar biasa.
Adapun bacaan istighfar yang paling utama adalah
sayyidul istigfar. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam
memberikan sebutan doa 'sayyidul istighfar' lantaran doa
ini melebihi dari seluruh bentuk doa istighfar dalam hal
keutamaan, mencakup makna taubat dan merendahkan diri di
hadapan Allah subhanahu wata'ala. Kita dianjurkan membaca
doa sayyidul istighfar setiap usai shalat :

ََاللَّه َُّم َأنْتَ َر ي ِ ّْب ََل ا َ ََل ا ََّل َأنْتَ َخلَ ْقتَ ي ِْن َو َأَنَ َع ْبدُ كَ َو َأَنَ عَ ََل َعهْ يدك
ِ ِ
 َأبُ ْو ُء َ ََل. ُش َما َصنَ ْعت
 َأ ُع ْو ُذ ب َيك يم ْن َ ِ ي. َُو َو ْع يدكَ َما ْاس َت َط ْعت
َ فَا ْغ يف ْر ي ِْل فَان َّ ُه ََل ي َ ْغ يف ُر ا ُّذلن ُْو َب ا ََّل َأنْت. َو َأبُ ْو ُء يب َذن ي ِْْب.يب ين ْع َم يت َك عَ َ ََّل
ِ
ِ
Artinya : “Ya Allah, Engkaulah Tuhanku tiada tuhan selain

Engkau yang menciptakan aku. Dan aku adalah hamba-Mu,
dan aku akan setia pada janjiku kepada-Mu semampuku. Aku
berlindung kepada-Mu dari keburukan yang aku perbuat.
Kuakui segala nikmat-Mu atasku dan aku akui segala dosaku.
Maka ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang
bisa mengampuni dosa kecuali Engkau”.
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Terakhir, amalan yang paling mudah dan memiliki
keutamaan adalah membaca shalawat kepada Nabi
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, shalawat merupakan
amalan utama bagi umat Islam setiap harinya yang paling
mudah diamalkan kapan saja dan dimana saja.
Shalawat yang diamalkan di bulan Ramadhan akan
mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah subhanahu
wata'ala. Adapun dari sekian banyak shalawat, yang paling
sering diamalkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
adalah shalawat Ibrahimiyah.

ََاللَّهُ َّم َص ِّل عَ ىٰل َس ِّي ِّدَنَ ُم َح َّم ٍد َوعَ ىٰل آلِّ َس ِّي ِّدَنَ ُم َح َّم ٍد َ َمَك َصل َّ ْيت
َعَ ىٰل َس ِّي ِّدَنَ ا ْب َرا ِّه ْ َْي َوعَ ىٰل آلِّ َس ِّي ِّدَنَ ا ْب َرا ِّه ْ َْي و ََب ِّركْ عَ ىٰل َس ِّي ِّدَن
ِ
ِ
ُم َح َّم ٍد َوعَ ىٰل آلِّ َس ِّي ِّدَنَ ُم َح َّم ٍد َ َمَك ََب َر ْكتَ عَ ىٰل َس ِّي ِّدَنَ ا ْب َرا ِّه ْ َْي
ِ
َوعَ ىٰل آلِّ َس ِّي ِّدَنَ ا ْب َرا ِّه ْ َْي ِّ ِْف الْ َعالَ ِّم ْ َْي ان ََّك َ َِّح ْيدُ َم ِّج ْيد
ِ
ِ

Artinya : “Ya Allah, berilah kasih sayang kepada junjungan
kita Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau
memberi kasih saying-Mu kepada junjungan kita Nabi
Ibrahim dan keluarganya. Dan berkatilah kepada junjungan
kita Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau
memberkati junjungan kita Nabi Ibrahim dan keluarganya
diantara makhluk-makhlukmu, sesungguhnya Engkau Maha
Terpuji dan Maha Mulia.” r

27 Ramadhan 1443 H / 29 April 2022 M

13

GORESAN IMAM BESAR

Puasa: Recharging Energi Spiritual (1)
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

P

uasa bukan sekadar menahan lapar, dahaga, dan hubungan
seks. Yang lebih penting, puasa sebagai proses reinstalling
nilai-nilai luhur (fitrah) yang mungkin selama ini terjangkiti
virus materialisme yang akut. Puasa berfungsi sebagai recharging
energi feminin dan kelembutan ke dalam jiwa kita. Puasa juga
berfungsi sebagai spiritual training untuk mencontoh sifatsifat rububiyah Tuhan, sebagaimana diserukan dalam hadits,
takhallaqu bi akhlaqillah (berakhlaklah sebagaimana akhlak
Allah subhanahu wata'ala).
Al-Quran menyebutkan, huwa yuth’im wa la yuth’am (Tuhan
memberi makan dan tidak diberi makan) (QS. 6: 14) dan lam
takun lahu shahibah (Tuhan tidak memiliki pasangan) (QS.
6 : 101). Bukankah dalam berpuasa kita tidak boleh makan,
minum, dan berhubungan seks? Sebaliknya, kita diwajibkan
berzakat fitrah, yaitu memberi makan orang yang butuh.
Dengan berpuasa, kita berharap memperoleh memori spiritual
baru yang bersih dari berbagai virus yang menghalangi nurani
kita untuk menjalani kehidupan ini secara benar, sesuai dengan
tuntunan Ilahi.
Dengan menjalani ibadah puasa, kita berharap mencapai
kualitas insan kamil (manusia paripurna), kualitas spiritual yang
paling didambakan oleh para pencari Tuhan (salik). Insan kamil
sesungguhnya tidak lain adalah internalisasi sifat-sifat Tuhan
ke dalam diri kita sebagaimana dicontohkan oleh teladan kita,
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.
Bulan puasa disebut juga bulan Ramadhan (secara harfiah
berarti menghanguskan, menghancurkan). Setelah 11 bulan kita

14

Mimbar Jumat No.1159/XXIV/22

terasing di dalam kehidupan yang kering dan penuh dengan
suasana pertarungan (power struggle), dalam bulan Ramadhan
kita diajak untuk kembali ke kampung halaman rohani kita yang
sejuk dan penuh dengan suasana lembut (nurturing). Bulan
Ramadhan ibarat oasis di tengah padang pasir, ia memberikan
kepuasan kepada kafilah yang sedang berlalu. Bulan Ramadhan
adalah manifestasi dari rahmaniyah dan rahimiyah Tuhan.
Allah subhanahu wata'ala menggambarkan diri-Nya di
dalam dua kualitas, yaitu kualitas kejantanan (jalaliyyah/
struggling) melalui sifat-sifat-Nya yang lebih menonjol sebagai
Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang daripada
Tuhan Yang Maha Pemurka dan Maha Pendendam. Seolaholah Allah subhanahu wata'ala memperkenalkan diri-Nya tidak
untuk ditakuti, tetapi utnuk dicintai.
Seorang yang mendekati Tuhan lewat pintu maskulin
akan mengesankan Tuhan bersifat transenden, jauh, berserah
diri, struggling, dan menakutkan. Di sisi lain, seseorang yang
mendekati Tuhan lewat pintu feminin akan mengesankan
Tuhan bersifat imanen, dekat, dominan, struggling, dan lebih
tepat dicintai daripada ditakuti.
Di dalam bulan suci Ramadhan, Tuhan lebih terasa sebagai
the Feminine God daripada the Masculine God. Menurut para
sufi, jalur tercepat mendekatkan diri (taqarrub) kepada Tuhan
ialah jalur yang pertama.
Bahkan, Syekh Muhyiddin ibn ‘Arabi pernah mengatakan
kepada muridnya, “Jika kalian ingin memotong jalan menuju
Tuhan, terlebih dahulu kalian harus menjadi ‘perempuan’.”
Menurut dia, unsur kelelakian merepresentasikan sifat al-Jalal
Tuhan, sedangkan unsur keperempuanan merepresentasikan
sifat al-Jamal Tuhan. Dalam bulan suci Ramadhan, yang
juga disebut bulan cinta, (syahr al-hubb), Tuhan lebih banyak
memperkenalkan dirinya sebagai the Feminine God. (Harian
Republika, 8 April 2022 M/6 Ramadhan 1443 H) (DN) r
27 Ramadhan 1443 H / 29 April 2022 M
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KAJIAN ZHUHUR PILIHAN

Sifat Tabligh
(Kitab Tijan Ad-Dharuri)
Oleh : H. Muhammad Taufiqurahman, Lc. MA

K

ajian ini akan membahas kajian Tauhid tentang salah satu dari
empat sifat-sifat wajib bagi para utusan yaitu sifat tabligh. Allah
itu memiliki utusan yang disebut dengan Rasul. Ada perbedaan
antara rasul dengan nabi. Ada kategorisasi yang disebut dengan nabi
dan ada juga yang disebut dengan rasul. Dalam kesepakatan ulama
dikatakan bahwa jumlah para nabi itu 124.000 orang dan jumlah para
utusan Allah atau rasul-rasul Allah itu hanya 313. Sedangkan nabi
dan rasul yang semuanya wajib diketahui namanya dalam pandangan
aqidah ahlussunnah waljama’ah jumlahnya 25 orang. Dimulai dari
bapak para manusia saat itu Nabi Adam ‘alaihissalam sampai kepada
Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam.
Nabi diberikan Allah subhanahu wata'ala petunjuk dan perintah
yang mana hanya untuk pribadinya sendiri. Sedangkan Rasul
diberikan oleh Allah subhanahu wata'ala perintah dan petunjuk
berupa syariah yang berlaku untuk diri pribadi dan juga berlaku
bagi atau harus disampaikan kepada umatnya. Dalam kitab Tijan AdDharuri yang membedakan antara nabi dan rasul itu hanya satu sifat
saja dari empat sifat. Empat sifat yang wajib bagi para utusan Allah
yang pertama adalah siddiq yang kedua adalah amanah yang ketiga
adalah tabligh dan yang keempat adalah fathanah. Hanya sifat tabligh
saja yang yang berlaku kepada rasul-rasul Allah atau utusan-utusan
Allah sedangkan bagi para nabi berlaku tiga sifat selainnya.
Bagaimana seorang mukmin itu harus meyakini hal ini? Ditinjau
dari dua kalimah syahadat yaitu :

هللا َو َأ ْشهَدُ َأ ان ُم َح امدً إ َر ُس ْو ُل ه
هللا
ُ َأ ْشهَدُ َأ ْن ََل إ َ ََل إ اَل
ِ ِ

Artinya : “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah
dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah”.
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Keimanan ini bukan hanya kepada seorang nabi terakhir yaitu
Muhammad Rasulullah tetapi juga harus mencakup kepada sifatsifat para utusan Allah. Salah satunya adalah tabligh yang ketiga
adalah tablet. Apa itu tablet-tablet itu adalah tabligh. Tabligh
adalah menyampaikan, terambil dari kata ballagha-yuballighutablihan. Muballigh adalah orang yang menyampaikan, sebagaimana
orang yang menyampaikan ceramah. Pengertian penyampaian
dalam tabligh di sini adalah ma uridu tabliguhu il-khalqi yaitu
menyampaikan apa-apa yang telah diperintahkan dan diwahyukan
oleh Allah. Kemudian wahyu tersebut disampaikan sebagai perintah
Allah, sebagaimana contohnya perintah puasa :

        

     

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas
kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum
kamu agar kamu bertakwa” (QS. Al-Baqarah/2 : 183).
Pada puasa tersebut ada perintah untuk menahan lapar, dahaga
dan menahan syahwat hubungan suami istri di siang hari di bulan
Ramadhan, hal ini pun sebagaimana yang telah diri syariatkan atas
umat-umat sebelum kita maka Rasulullah wajib menyampaikan
risalah ini kepada umat. Hal ini menjadi wajib karena itu merupakan
tuntunan bagi seorang rasul Allah, ketika diperintah oleh Allah dia
harus menyampaikan kepada umat. Bikhilafin ma bikitmanihi wa
ma huyyiru fihi falaisa tabligh kullan minhuma wajiban. Perintah
yang diberikan oleh Allah itu tidak ada bedanya apakah sifatnya
diperintahkan secara langsung atau tidak. Seorang rasul tidak boleh
memilih-milih perintah yang telah diperintahkan, dalam artian
misalkan diperintahkan tentang shalat dan zakat, maka tidak boleh
seorang rasul tersebut hanya memerintahkan shalat saja. Bagi para
utusan Allah wajib mereka menyampaikannya tanpa memilah.
Karena itu wajib bagi mereka mempunyai sifat tablîgh.
Adapun respon dari umat bukan urusan para utusan itu. Ketika
rasul-rasul Allah menyampaikan peringatan kepada kaumnya di
27 Ramadhan 1443 H / 29 April 2022 M
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dalam Al-Qur`an disebutkan banyak respon umat yang keberatan
dan ada umat-umat yang tidak taat kepada Allah atau bermaksiat
kepada Allah. Sebagaimana Nabi Nuh yang diperintahkan oleh
Allah agar umatnya menyembah Allah tetapi tidak mau menyembah.
Selama 900 tahun ia berdakwah hanya beberapa saja yang mau
beribadah atau beriman kepada Allah sehingga dakwahnya itu
hanya mengenai beberapa orang saja. Akhirnya Nabi Nuh hanya
diperintahkan untuk menyampaikan dan respon kembali kepada
umatnya. Namun Rasul Allah tidak boleh untuk memilih perintah
apa yang harus disampaikan.
Bila terdapat ada perintah-perintah yang wajib disembunyikan
maka tidak boleh di jelaskan. Ada perintah semacam ini yang hanya
diketahui oleh para rasul. Ada yang tidak boleh disampaikan karena
sudah diperintahkan oleh Allah supaya disembunyikan hanya untuk
pribadi para rasul itu. Begitupun bila ada yang wajib disampaikan
tidak boleh ditahan. Jika dua-duanya ini berbeda atau dua-duanya
ini dilanggar maka orang yang melakukan itu bukan utusan Allah,
karena tidak boleh utusan Allah tersebut memiliki sifat kitman,
apapun respon yang diterima umat.
Lawan dari sifat tabligh itu adalah kitman. Kitman (menyembunyikan) berarti menyembunyikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Mustahil bagi para utusan-utusan Allah
menyembunyikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah walaupun
hanya satu perintah. Kalau misalkan utusan-utusan Allah tersebut
tidak menyampaikan risalah-risalah yang Allah perintahkan maka
pasti akan dibongkar oleh Allah dan mustahil hal itu terjadi. Mustahil
bila utusan Allah itu tidak tunduk dan patuh untuk menyampaikan
Risalah at-tauhid.
Kalau sekiranya utusan Allah menyembunyikan risalah-risalah
Allah sedikit maupun banyak yang berarti utusan Allah tidak
mempunyai sifat tablîgh tapi mereka mempunyai sifat kitman
maka pasti setiap umat yang hidup di dunia ini termasuk kita akan
diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wata'ala memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti mengikuti jejak langkah
para Utusan. Jika rasul-rasul Allah menyembunyikan perintah Allah
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maka tentunya rasul-rasul Allah ini pun memerintahkan kepada kita
untuk menyembunyikan keilmuan kita atau ilmu yang ada dalam diri
kita dan hal ini itu bertentangan dengan hadits Rasulullah :

ب َ ِّل ِ ُغوا َع ِّ ِّن َولَ ْو آيَة

Artinya : “Sampaikanlah dariku, walaupun
hanya satu ayat” (HR. Bukhari no. 3461).
Tidak ada perintah para utusan Allah yang terekam di dalam
Al-Qur'an supaya menyembunyikan ilmu. Tidaklah masuk akal
bagi seorang mukmin yang memiliki keimanan dan tidak juga
masuk logika apabila rasul-rasul Allah memerintahkan untuk
menyembunyikan ilmu, karena menyembunyikan ilmu itu adalah
perkara yang dilaknat. Sebagaimana firman Allah :

           
         

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa
yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang
jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia
dalam Al-Kitab, mereka itu dila’nati Allah dan dila’nati (pula) oleh
semua (mahluk) yang dapat mela’nati” (QS. Al-Baqarah/2 : 159).
Kelak di akhirat kita akan dipertanyakan tentang apakah Rasulrasul Allah itu datang kepada kita memberikan berita baik ataupun
peringatan dan telah menyampaikan kepada kita semua informasi atau
wahyu-wahyu Allah. Semua makhluk harus menjawabnya karena itu
merupakan konsekuensi dari lafadz wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Seorang utusan harus mempunyai sifat wajib yaitu tablîgh
dan mustahil bagi para utusan Allah menyembunyikan sesuatu yang
diperintahkan oleh Allah. Maka yakinkan dalam diri kita bahwa
para utusan Allah terlebih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam
yang kita cintai telah menyampaikan kepada kita seluruh risalahnya
dan kita harus mengikuti jejak langkah Beliau Shallallahu ‘alaihi
wasallam. (BUT) r
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PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT
Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode
tanggal 19 - 25 April 2022 :
No.

Nama

Agama Semula

1

Fandri Halomoan S.

Katholik

2.

Gunawan

Kristen

3.

Angger Bagas Pralambang

Kristen

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :
1. Mengisi form data via online 5. Foto Copy Kartu Keluarga
https://muallafcenter.istiqlal. 6. Materai 10.000 : 2 (dua) lembar
1.or.id/daftar.php
Fandri Halomoan S - Katholik
7. Menyerahkan Surat Baptis
Gunawan
- Kristen
2.2.Pas
foto ukuran
3 x 2 cm :
(Asli)
3.3Angger
Bagas Pralambang
(tiga) lembar
(warna) - Kristen
8. Surat Pengantar Kedutaan
3. Surat Pengantar dari RT
bagi WNA
bagi WNI
9. Foto copy pasport bagi WNA
4. Foto copy KTP
10. Saksi 2 (dua) orang

Pelayanan Ikrar Syahadat / Pembinaan Muallaf / Kajian dan
Kegiatan Remaja Masjid Istiqlal dengan Narahubung :
Ust. Djamalullail (081314124444) dan Subhan (08128829 7714)

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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PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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 :

Kegiatan
1. Majelis Ta’lim
Kaum Ibu

Hari

Pukul

Materi

Rabu & 08.00 - Al-Qur’an,
11.00
Ahad
Aqidah, Akhlak,
Hadits, Fiqh

Setiap
2. Pengajian
Remaja Istiqlal Ahad
(ARMI)

11.00 - Tahsinul Qur’an,
12.00
Kajian Kitab Minhajul
Abidin, Majelis Taklim
Pemuda

3. Marching
Band Istiqlal

Setiap
Ahad

09.00 - Perkusi, Horn
15.00
line, Pit, dll

4. Seni Budaya
Remaja

Setiap
Ahad

09.00 - Hadrah, Marawis dan
11.00
Band

5. Pagar Nusa
Istiqlal

Setiap
Ahad

07.00 - Seni Beladiri
11.30

6. Tapak Suci
Istiqlal

Setiap
Ahad

15.30 - Seni Beladiri
20.00

7. Konsultasi
Agama

Senin
s/d
Jum’at

10.30 - Pelayanan
15.00
Permasalahan Agama
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JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR
No Hari

Tgl/Bln

Narasumber

1

Sabtu 30 April Dr. Budi Utomo,
Lc, MA

2

Ahad

01 Mei

3

Senin

02 Mei

4

Selasa

03 Mei

5

Rabu

04 Mei

Bahasan/ Materi
Tafsir Ibnu Katsir

Di tawakufkan /
Libur Sementara

6 Kamis 05 Mei

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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SHALAT GHAIB
Niat Shalat Ghaib :

ِ ِ
ض ال ِك َفايَِة لِلَّ ِه تَ َعالى
َ اُ َصلّ ِى َعلى الَم َوات الغَائبِي َن اَربَ َع تَكبِي َرات فَر

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari
Jum’at tanggal 22 April 2022, adalah untuk :
1. Almarhum Utari Puji Astuti binti Sugianto, usia 47 tahun.
Wafat, 18 April 2022 di Jakarta
2. Almarhum Haryo Umaryadi bin Zahidi, usia 56 tahun. Wafat,
15 April 2022 di Citayam
3. Almarhum Mochammad Arifin bin Udi Abdurrahim, usia 61
tahun. Wafat, di Bekasi
4. Almarhum H. Nurdin bin M. Said, usia 70 tahun. Wafat, di
Bima NTB
5. Almarhum H. Abdur Rahman bin H. Mas Nanang Yusuf, usia
75 tahun. Wafat, 19 April 2022 di Ciputat
6. Almarhum Prof. Dr. Burhan Magenda, usia 82 tahun. Wafat, di
Jakarta
7. Almarhum Bapak Itrun bin Adam, usia 63 tahun. Wafat, 21
April 2022 di Dompu
8. Almarhumah Ibu Siti Kalisom binti Bembe, usia 78 tahun.
Wafat, 21 April 2022 di Bima.

َو ََل تَ َز ْع ِل َحا ِدثَ ِة اللَّي َالي ˜ فَ َما ِل َح َو ِد ِث ال ُّدنْي َا بَق َاء

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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04:36
04:36
04:36
04:36
04:36
04:36
04:36

JADWAL WAKTU SHALAT
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku April - Mei 2022
Tanggal

Shubuh

Zhuhur

Ashar

Maghrib

‘Isya

29

04 : 36

11 : 54

15 : 14

17 : 50

19 : 01

30

04 : 36

11 : 53

15 : 14

17 : 50

19 : 01

01

04 : 36

11 : 53

15 : 14

17 : 50

19 : 00

02

04 : 36

11 : 53

15 : 14

17 : 50

19 : 00

03

04 : 36

11 : 53

15 : 14

17 : 49

19 : 00

04

04 : 36

11 : 53

15 : 14

17 : 49

19 : 00

05

04 : 36

11 : 53

15 : 14

17 : 49

19 : 00

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

11:54 15:14 17:50 19:01
11:53 Pelaksana
15:14 17:50
19:01 Mimbar Jum’at
Penerbitan
11:53
15:14
19:00
Penasehat:
Imam 17:50
Besar Masjid
Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin
11:53
15:14
17:50 Jawab:
19:00Kepala Bidang Penyelenggara
Umar, MA
Penanggung
Peribadatan,
Bukhori19:00
Sail Attahiri, Lc, MA Pimpinan
11:53
15:14KH.17:49
Redaksi:15:14
H. Abu 17:49
Hurairah19:00
Abd. Salam, Lc, MA Wakil Pim.
11:53
Redaksi:15:14
H. Djamalullail,
11:53
17:49 M.Pd.I
19:00Sekretaris 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.
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Suasana Qiyamullail pada Malam ''ásyrul awakhir" atau sepuluh
hari terakhir Bulan Ramadhan 1443 H di Masjid Istiqlal, Jakarta

JADWAL KAJIAN
DI MASJID ISTIQLAL
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

