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PENGANTAR REDAKSI

Bismillah, wal Hamdu Lillāh, was Shalātu was Salāmu ‘alā 
Rasulillāh Sayyidinā Muhammadin wa ‘alā Ālihi wa Shahbihi Ajma’īn.

Pembaca Mimbat Jum’at yang budiman, Ramadhan telah masuk 
sepuluh hari terakhir, semoga Rahmat, Magfirah, dan Itqun Minan 
Nar dapat kita raih. Mimbar Jum’at  selalu hadir dengan berbagai 
informasi kegiatan dan ibadah dari Masjid Istiqlal.

Khatib, Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al-Munawar, MA 
membahas “Memanfaatkan Peluang dalam Menggapai Keutamaan 
Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan”. Mengurai menguraikan bahwa 
Laylatul Qadr datang di sepuluh hari terakhir, dan lebih jauh tentang 
waktu datangnya, tanda-tandanya, siapa yang mendapatkannya, dan 
amal apa yang yang seharusnya dilakukan di dalamnya?

Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Prof. Dr. KH. 
Nasaruddin Umar, MA, bertajuk Menyikapi Godaan. Melalui puasa 
diharap kehidupan menjadi terkendali. Jiwa seseorang pada dasarnya 
suci dan bersih, dan kotoran jiwa tidak bersifat permanen, saat 
terkotori maka bersihkan segera melalui taubat. Bersama Ramadhan, 
semua kebaikan akan menghapus noda dan kotoran selanjutnya 
menghantarkan kepada derajat Muttaqin.

Tema Hikmah mengurai tentang “Hikmah Lailatul Qadar 
menjadi Misteri Sepanjang Masa” oleh Ustadz H. Abu Hurairah 
Abd Salam, Lc, MA, mengupas tentang misteri Lailatul Qadr yang 
penuh rahasia kapan waktu terjadinya, kuncinya meraihnya dengan 
meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadhan. 

Dan kami sajian Kajian Jum’at Pilihan tentang Hikmah Nuzulul 
Qur'an: Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan oleh narasumber Dr. KH. 
Mukhlis M. Hanafi, MA. Ramadhan adalah bulan diturunkannya 
Al-Quran juga kitab para nabi terdahulu, menjadikan Ramadhan 
mulia dan agung dibanding bulan-bulan yang lain. Men-tadarus-kan 
Al-Qur’an sejalan dengan kata iqra yang menggambarkan tentang 
pentingnya ilmu pengetahuan, yang bukan hanya sekedar yang 
terlihat, yang tampak, dan bersifat empiris.

Selamat membaca, dan semangat selalu dalam beramal dan 
beribadah di bulan Ramadhan, serta meraih Lailatul Qadr.r [@Mé]



Mimbar Jumat No.1158/XXIV/222

Bulan Ramadhan memiliki sekian banyak keistimewaan. Salah 
satu di antaranya adalah Laylat Al-Qadr, satu malam yang 

oleh Al-Quran disebut "lebih baik daripada seribu bulan", dan 
dalam hadis Nabi dinyatakan bahwa datangnya pada sepuluh hari 
terakhir bulan Ramadhan.

KHUTBAH JUM’AT

Oleh : Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al-Munawar, MA

Memanfaatkan Peluang dalam Menggapai 
Keutamaan Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 20 Ramadhan 1443 H / 22 April 2022 M)

ا عا  م  لا الس   ا را  وا  ك   ي  ل ا  وا  للاه  ة  ح   ه  ت  كا را ب
ه  د  ِله م  ه اال حا  ِ يا ُأنزهلا  ا ه  ِ انا ا ضا ما ه ره را ن ةه ِفه شا ابا ال جا ي فاتاحا َأب وا

ًدى ل هلن اسه  أ ن  ه  يهه ال ق ر  هاد  َأن  فه . َأش  قاانه ال ف ر  ى وا نا ال ه دا نااٍت م ه اي ه ب وا
انه  ا نا الن هْي  ي قاائهلاهاا مه ٌة ت ن جه هاادا هي كا هلا  شا ه  الا َشا دا ح  ال  للا  وا هلا اه الاه
َنا  ده ي ه ّل ه  عاَلا س ا سا ل ه وا هل   االل ه م  صا و  س  را ه  وا د  ب  ًدا عا م  حا هاد  َأن  م  َأش  وا

ٍد  م  حا اا م  . فاياا أ ُّيه د  اع  ا ب ا. أ م  ً ًما كاثهْي  ي  له اس  ا ت ّل  سا هه وا به َصا  ه وا عاَلا أ هله وا
قاالا  نا . وا و  لهم  س  َأن ُت   م  ال  وا ت ن  اه و  ال تام  ق  ت قااتههه وا ا للاا حا الن اس  ات ق و 

اكا  را ا َأد  ما ره . وا ه ال قاد  اي َلا ل نااه  ِفه ل َن  َأن زا
ِ
: ا اي َلا   تاعااَلا ره . ل اي َلا  ال قاد  ا ل ما

نه  ذ 
ِ
هياا ِبه وح  فه الره ئهكاة  وا لا ه ٍر .تاَنا ل  ال ما ن  َأل فه شا ٌ مه ْي  ره خا ال قاد 

ر ه ال فاج  لاع ط  َّت  ما ا حا ٌم ِهه لا ٍر. سا ن  ك  ه َأم  م  مه ه ّب ه  را
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Tetapi, apa dan bagaimana malam itu? Apakah ia terjadi sekali 
saja yakni pada malam ketika turunnya Al-Quran lima belas abad 
yang lalu atau terjadi setiap bulan Ramadhan sepanjang tahun? 
Bagaimana kedatangannya, apakah setiap orang yang menantinya 
pasti akan mendapatkannya? Benarkah ada tanda-tanda fisik 
material yang menyertai kehadirannya, seperti membekunya air, 
heningnya malam dan menunduknya pepohonan, dan sebagainya? 
Serta masih banyak lagi pertanyaan yang sering muncul berkaitan 
dengan malam Al-Qadr itu.

Yang pasti, dan ini harus diimani oleh setiap Muslim 
berdasarkan pernyataan Al-Quran, bahwa "Ada suatu malam 
yang bernama Lailatulqadar" dan bahwa malam itu adalah malam 
diturunkannya al-Quran, dan merupakan "malam yang penuh 
berkah, sebagaimana penjelasan dalam al-Qur'an surat al-Dukhan 
ayat 3. Malam tersebut terjadi pada bulan Ramadhan, karena Kitab 
Suci menginformasikan bahwa al-Quran diturunkan oleh Allah 
pada bulan Ramadhan sebagaimana penjelasan dalam surat al-
Baqarah ayat 185. Malam tersebut adalah malam mulia, yang tidak 
mudah diketahui betapa besar kemuliaannya. Ini diisyaratkan 
oleh adanya "pertanyaan" dalam bentuk pengagungannya, yaitu 
kata Wa ma adraka ma lailat Al-Qadr.

Kalau dilihat pemakaian Al-Quran tentang hal-hal yang 
menjadi objek pertanyaan, maka semuanya adalah hal-hal yang 
sangat hebat dan sulit dijangkau hakikatnya secara sempurna oleh 
akal pikiran manusia. Hal ini tentunya termasuk Lailatulqadar. 

Secara gamblang, Al-Quran -demikian pula Al-Sunnah- 
menyatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak 
mengetahui kapan datangnya hari kiamat, dan tidak pula 
mengetahui tentang yang gaib. Ini berarti bahwa ma yudrika 
digunakan oleh Al-Quran untuk hal-hal yang tidak mungkin 
diketahui walaupun oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 
sendiri. Sedangkan kata wa ma adraka, walaupun berupa 
pertanyaan, namun pada akhirnya Allah subhanahu wata'ala 
menyampaikannya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, 
sehingga informasi lanjutan dapat diperoleh dari beliau. Itu semua 
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berarti bahwa persoalan Lailatulqadar harus dirujuk kepada Al-
Quran dan Sunah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam karena 
di sanalah dapat diperoleh informasinya.

Kembali kepada pertanyaan semula, bagaimana tentang 
malam itu? Apa arti Lailatulqadar dan mengapa malam itu 
dinamai demikian? 

Di dalam al-Quran, kata ‘qadr’ digunakan untuk tiga arti:
1. Penetapan dan pengaturan sehingga Lailatulqadar dipahami 

sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. 
Pendapat ini dikuatkan oleh firman Allah pada al-Quran surah 
al-Dukhan ayat 3. Ada ulama yang memahami penetapan 
itu dalam batas setahun, Al-Quran yang turun pada malam 
Lailatulqadar diartikan bahwa pada malam itu Allah SWT 
mengatur dan menetapkan ketentuan dan strategi bagi Nabi-
Nya, Muhammad saw., guna mengajak manusia kepada agama 
yang benar yang pada akhirnya akan menetapkan perjalanan 
sejarah umat manusia, baik sebagai individu maupun kelompok.

2. Kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia yang tiada 
bandingnya. Ia mulia karena terpilih sebagai malam turunnya 
Al-Quran serta karena ia menjadi titik tolak dari segala 
kemuliaan yang dapat diraih. Kata qadr yang berarti mulia 
ditemukan dalam al-Quran surah Al-An'am ayat ke-91 yang 
berbicara tentang kaum musyrik.

3. Sempit. Malam tersebut adalah malam yang sempit, karena 
banyaknya malaikat yang turun ke bumi, seperti yang ditegaskan 
dalam surah Al-Qadr, Allah berfirman :

Kata qadr yang berarti sempit digunakan oleh Al-Quran 
antara lain dalam surah Al-Ra'd ayat 26, Allah berfirman:

Artinya : “Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Ruh 
(Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan”.

ْمْۚ ِمْن ُكِِ َاْمر    ِ ْذِن َرِّبِ ْوُح ِفْْيَا ِِبِ َِٕكُة َوالرُّ
ٰۤى  تَََنَُّل الَْمل 

 

ُر    ََّشۤاُء َويَْقدِّ ْزَق لَِّمْن ي ُ يَبُْسطُ الٰرِّ  َاّلٰله
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Ketiga arti tersebut, pada hakikatnya, dapat menjadi benar, 
karena bukankah malam tersebut adalah malam mulia, yang bila 
dapat diraih maka ia menetapkan masa depan manusia, dan bahwa 
pada malam itu malaikat-malaikat turun ke bumi membawa 
kedamaian dan ketenangan? 

Namun demikian, masih ada pertanyaan tentang ke-
hadirannya, apakah setiap tahun atau hanya sekali, yakni ketika 
turunnya Al-Quran lima belas abad yang lalu?

Dari Al-Quran ditemukan penjelasan bahwa wahyu-wahyu 
Allah itu diturunkan pada Lailatulqadar, tetapi karena umat 
sepakat mempercayai bahwa Al-Quran telah sempurna dan tidak 
ada lagi wahyu setelah wafatnya Nabi Muhammad shallallahu 
‘alaihi wasallam, maka atas dasar logika itu, ada yang berpendapat 
bahwa malam mulia itu sudah tidak akan hadir lagi. Kemuliaan 
yang diperoleh oleh malam tersebut adalah karena ia terpilih 
menjadi waktu turunnya Al-Quran. Ibnu Hajar - ulama ahli 
hadis, menyebutkan satu riwayat dari penganut paham di atas 
yang menyatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah 
bersabda bahwa Lailatulqadar sudah tidak akan datang lagi.

Pendapat tersebut ditolak oleh mayoritas ulama dengan 
berpegang pada teks ayat Al-Quran serta sekian banyak teks 
hadis yang menunjukkan bahwa Lailatulqadar terjadi pada setiap 
bulan Ramadhan. Bahkan, Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam 
menganjurkan umatnya untuk mempersiapkan jiwa menyambut 
malam mulia itu secara khusus pada malam-malam ganjil setelah 
berlalu dua puluh hari Ramadhan.

Memang, turunnya Al-Quran lima belas abad yang lalu 
terjadi pada malam Lailatul qadar, tetapi itu bukan berarti bahwa 
malam mulia itu hadir pada saat itu saja. Ini juga berarti bahwa 
kemuliaannya bukan hanya disebabkan karena Al-Quran ketika 
itu turun, tetapi karena adanya faktor intern pada malam itu 
sendiri. Pendapat tersebut dikuatkan juga dengan penggunaan 

Artinya : “Allah melapangkan rezeki bagi yang dikehendaki 
dan mempersempitnya (bagi yang dikehendaki-Nya)” .



Mimbar Jumat No.1158/XXIV/226

bentuk kata kerja mudhari' (present tense) pada ayat, Tanazzal 
al-mala'ikat wa al-ruh, kata Tanazzal adalah bentuk yang 
mengandung arti kesinambungan, atau terjadinya sesuatu pada 
masa kini dan masa datang.

Selanjutnya, apakah bila ia hadir, ia akan menemui setiap 
orang yang terjaga (tidak tidur) pada malam kehadirannya itu? 
Tidak sedikit umat Islam yang menduganya demikian. Namun, 
dugaan itu keliru, karena itu dapat berarti bahwa yang memperoleh 
keistimewaan adalah yang terjaga baik untuk menyambutnya 
maupun tidak. Di sisi lain, ini berarti bahwa kehadirannya 
ditandai oleh hal-hal yang bersifat fisik material, sedangkan 
riwayat-riwayat demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kesahihannya. Dan seandainya ada tanda-tanda fisik material, 
maka itu pun tidak akan ditemui oleh orang-orang yang tidak 
mempersiapkan diri dan menyucikan jiwa guna menyambutnya. 
Air dan minyak tidak mungkin akan menyatu dan bertemu. 
Kebaikan dan kemuliaan yang dihadirkan oleh Lailatulqadar 
tidak mungkin akan diraih kecuali oleh orang-orang tertentu saja. 
Tamu agung yang berkunjung ke satu tempat, tidak akan datang 
menemui setiap orang di lokasi itu, walaupun setiap orang di 
tempat itu mendambakannya. Bukankah ada orang yang sangat 
rindu atas kedatangan kekasih, namun ternyata sang kekasih tidak 
sudi mampir menemuinya? Demikian juga dengan Lailatulqadar. 
Itu sebabnya bulan Ramadhan menjadi bulan kehadirannya, 
karena bulan ini adalah bulan penyucian jiwa, dan itu pula 
sebabnya sehingga ia diduga oleh Rasul datang pada sepuluh 
malam terakhir bulan Ramadhan, karena ketika itu, diharapkan 
jiwa manusia yang berpuasa selama dua puluh hari sebelumnya 
telah mencapai satu tingkat kesadaran dan kesucian yang 
memungkinkan malam mulia itu berkenan mampir menemuinya. 

Untuk itulah Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam menganjurkan 
sekaligus mempraktikkan i'tikaf (berdiam diri dan merenung 
di masjid) pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan, 
sebagaimana penejelasan dalam hadis berikut :
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Dari hadis di atas, diketahui bahwa Rasulullah sangat 
bersemangat menyambut sepuluh hari akhir Ramadhan, beliau 
terjaga semalaman penuh dan mengajak keluarganya untuk i’tikaf 
di masjid dalam rangka perenungan dan penyucian jiwa. Masjid 
adalah tempat suci, tempat segala aktivitas kebajikan bermula. 
Di masjid, seseorang diharapkan merenung tentang diri dan 
masyarakatnya. Juga, di masjid, seseorang dapat menghindar 
dari hiruk-pikuk yang menyesakkan jiwa dan pikiran guna 
memperoleh tambahan pengetahuan dan pengayaan iman. Itulah 
sebabnya ketika melakukan i'tikaf, seseorang dianjurkan untuk 
memperbanyak doa dan bacaan Al-Quran, atau bahkan bacaan-
bacaan lain yang dapat memperkaya iman dan ketakwaan.

Apabila jiwa telah siap, kesadaran telah mulai bersemi, dan 
Lailatulqadar datang menemui seseorang, ketika itu malam 
kehadirannya menjadi saat qadr --dalam arti, saat menentukan 
bagi perjalanan sejarah hidupnya pada masa-masa mendatang. 
Saat itu, bagi yang bersangkutan adalah saat titik tolak guna 
meraih kemuliaan dan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat 
kelak, dan sejak saat itu, malaikat akan turun guna menyertai 
dan membimbingnya menuju kebaikan sampai terbit fajar 
kehidupannya yang baru kelak di hari kemudian. 

Pada malam Lailatulqadar malaikat turun menemui orang-
orang pilihan yang menyiapkan diri untuk menyambutnya. 
Turunnya malaikat, pada malam Lailatulqadar, berarti bahwa 
orang tersebut akan selalu disertai oleh malaikat sehingga jiwanya 

Artinya : “Dari Siti ‘Aisyah radhiallahu anha berkata: apabila 
telah masuk sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam menyingsingkan lengan bajunya, 
menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya” 
(HR. al-Bukhari).

ُ َعْْنَا، قَالَْت:  َصَّله هللُا عَلَْيِه ََكَن النهِِبُّ »َعْن عَائَِشَة َرِِضَ اَّلله
، َوَأيَْقظَ َأْهََلُ  َرُه، َوَأْحيَا لَْيََلُ َذا َدَخَل الَعْْشُ َشده ِمْْئَ

ِ
َ ا  «َوَسَّله
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selalu terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jiwanya 
akan selalu merasakan rasa aman dan damai yang tidak terbatas 
sampai fajar malam Lailatulqadar, tetapi sampai akhir hayat 
menuju fajar kehidupan baru di hari kemudian kelak."

Untuk itu, sebagai upaya untuk memanfaatkan peluang 
dalam menggapai keutamaan pada bulan Ramadhan ini, mari 
kita persiapkan diri dengan mulai membersihkan diri dan jiwa 
agar menjadi pantas untuk menerima kedatangan tamu agung- 
Lailatulqadar.

Malam Al-Qadr, yang ditemui atau yang menemui Nabi 
pertama kali adalah ketika beliau menyendiri di Gua Hira, 
merenung tentang diri beliau dan masyarakat. Ketika jiwa beliau 
telah mencapai kesuciannya, turunlah Al-Ruh (Jibril) membawa 
ajaran dan membimbing beliau sehingga terjadilah perubahan 
total dalam perjalanan hidup beliau bahkan perjalanan hidup 
umat manusia.

Dalam rangka menyambut kehadiran Lailatulqadar itu, yang 
beliau ajarkan kepada umatnya, antara lain, adalah melakukan 
i'tikaf. Walaupun i'tikaf dapat dilakukan kapan saja dan dalam 
waktu berapa lama saja - bahkan dalam pandangan Imam Syafi'i, 
walaupun hanya sesaat selama dibarengi oleh niat yang suci - 
namun, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam selalu melakukannya 
pada sepuluh hari dan malam terakhir bulan puasa. Di sanalah 
beliau bertadarus dan merenung sambil berdoa. 

Sebagai umatnya yang menjadikan Rasulullah sebagai 
teladan, seharusnya kita juga melakukan apa yang biasa dilakukan 
oleh beliau pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, yaitu 
melakukan i’tikaf, dan memperbanyak ibadah agar menjadi orang 
yang beruntung dapat bertemu dengan Lailatulqadar.

Salah satu doa yang paling sering beliau baca dan hayati 
maknanya adalah: Rabbana atina fi al-dunya hasanah, wa fi al-
akhirati hasanah wa qina 'adzab al-nar (Wahai Tuhan kami, 
anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di 
akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka). Doa ini bukan 
sekadar berarti permohonan untuk memperoleh kebajikan dunia 
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dan kebajikan akhirat, tetapi lebih-lebih lagi bertujuan untuk 
memantapkan langkah dalam berupaya meraih kebajikan yang 
dimaksud, karena doa mengandung arti permohonan yang disertai 
usaha. Permohonan itu juga berarti upaya untuk menjadikan 
kebajikan dan kebahagiaan yang diperoleh dalam kehidupan dunia 
ini, tidak hanya terbatas dampaknya di dunia, tetapi berlanjut 
hingga hari kemudian kelak, dan jika yang demikian itu diraih 
oleh manusia, maka jelaslah ia telah memperoleh kemuliaan dunia 
dan akhirat. 

ََ ِل  للاه  كَ رَ بَ    َ م ل ِ ِظُعَ للم  آ نِ رم قهُ للم ِف  كه ََ يم  ، َ ََ ِن َعُفَ ن   
 
م ّيَ ل  نَ ِمُ هِ يمُا فِ َمُبِ  كه

ُُلل ِ ََ  ِت ّيَ للم   ُُحَ للم  رِ كم ِ ِك ََ يم  ، َ ُُعَ فَ ن ُُنَ ُُرم مه للم  دِ ي ِ سُُ َ  يِ دم ا ِبَ َ لِ َس ََُُ  يم  ِلِ وم قَ
ِ وِ قَ للم  ُِل وم قَُ له وم قه ، آ  يم ََ ََ ذَ   َ ِظُعَ للم  للاَ  ره فِ غم تَ سُ م آ  ل  ََ ِل  يم م لَُ   رِ ائِ َسُلِ ََ  كه
َ مِ لِ سم مه للم  م ذَ  كه ِ  نم مِ  يم  هه َم ره فِ غم تَ اس م ، فَ ب  ن

 
َ ، ل ه حِ للرَ  ره وم فه غَ للم  وَ َه  هه ن  .يم

 Khutbah Kedua 

ل  ْهْل   َالَْحْمُد ِلل ْهْد ُد  أ ِ ِلال ََ ْ ْل َِ ْل ِْل  َِ ِلال الْ ِْ ِلدل بل  ِل َده َل عل َََ   ِل ِْ ُ  اْن
ْهْد َُد  َِ َكَفَرأ  َِ ال  ِل ْرغَهًمه للَمْن َجَحَد 

ِ
لَِك ََلُ ا َْ ْحَدُب    َِ  َّ هللُا 

ِ
ََلَ ا

ِ
ا

 ِّ َّ ُعَّ َصلل أالل الْبَََشل َِ نْسل 
ِ
ُِّد اْ  يل َُلُ س َ ْْ َرُس َِ ْدُدُب  ََ ًدا  َدََن ُمَحمَّ يِّل ْهلَّ س َ

 َِ ٍد  ََن ُمَحمَّ دل يِّل َ  س َ ِلل ْْ َرُس َِ َك   ْددل ََ   َََ ْ ِّ َسِلل ال َِ دل ََصْ َِ ل  ْ َلل
أ ََبٍ َ ُُْذٌل ِبل ِلََِظٍر ِ ََّصلَْت ََْْيٌ   َمهات

ه ِِدُ )  َش َمه َظ ََر ْ مِّ ْاحل ا الَْف ِْ َذُر َِ هََل  َِ ْا هللَا تَ ُِ َّ هالِِّهُس ات ( فيَآ اُّيه
الَْجَمهََةل أ  َِ ةل  َِ رل الُْجُم ْْ ُحُض َِ هََةل  ا َََ  الطَّ ْْ ُظ َحهفل َِ َمه ََِطَن  َِ ْْنَه  مل

 ْْ َْلَُم ا أ َِ ال َمََلئلَكةل ُقْدسل ِل ثََّنَّ  َِ ال  ِلَِْفسل يال  ْه  فل آهْمٍر ََِد ِل ْهَمَرُُكْ  ْهلَّ هللَا  ا  
َل َََ   َمََلئلَكتَُا َُِصلْه َِ لَّ هللَا 

ِ
لَْع يََزْل قَهئلًَل ََللميًه: ا َِ هََل  َِ فَِهَل تَ

 ِّ َسلل َِ ا ََلَْيال  ْْ ه ا َصل ْْ ْيَن ْ َمنُ ل َه اَّلَّ ْهُّيه ِّ َِآ   ل ِّ الَِّبل َّ ُعَّ َصلل ْيًمهأ َالل ا تَْسلل ْْ ُم
ٍد  مََكَ َصلَّْيَت َََ   ََن ُمَحمَّ ِّدل يل َََ  ْ لل س َ َِ ٍد  ََن ُمحمَّ ِّدل يل ْ َََ  س َ ِّ َسِلل َِ
ْيٌد  ََّك ََحل ن

ِ
ْْيَ ا هلَمل َِ َْي ِفل الْ ْبَراهل

ِ
ََن ا ِّدل يل َََ  ْ لل س َ َِ ْْيَ  ْبَراهل ِ

ََن ا ِّدل يل س َ
ْيٌدأ   َمجل

اْرَض  َِ َّ ُعَّ  ِلال  الل ا  ْْ ُ ََكن َِ لَْحقلِّ  ا ِبل ْْ ْيَن قََض ل ْيَن اَّلَّ دل ادل نل الُْخلََفهءل الرَّ ََ
َِّك  يل هبل نَبل ْهَْصَ ْن سهئلرل  ََ َِ  ِّ ٍ ََلل َِ ثَْمهَل  َُ َِ َر  ُُعَ َِ ْهِبل بَْكٍر  لَُْل  دل ِْ َ ِ

ْحسَ 
ِ
َِ ُْع ِبل َمْن تَدل َِ َْي  ِل ِل ي الَِّه ِل ِل ََت َِ ْْيَ  ِل ِل نل الَِّه ََ َِ ْْيَ  ِل ََل ْهْْجَ

ِ
هٍل ا

أ  ْينل مل اللِّ ْْ َ ِ 
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نَهتل اْْلهْحيَهءل  اْنُْؤمل َِ نلْْيَ  اْنُْؤمل َِ اْنُْسللَمهتل  َِ ْْيَ  ْر لللُمْسللمل َّ ُعَّ اْغفل الل

َِّه الَْدََلَء  ََ فَْع  ِْ َّ عَّ ا أ الل يَّهتل طل َِ َب الْ اهل َِ ِلَك ََي  اتل بلَرَْحَ َْ اْْلهْم َِ ْْنُْع  مل
الزَّ  َِ ََن  الزلِّ َِ َِبَء  َْ ال َمه َِ َِ ْْنَه  ََتل َمه َظ ََر مل َء الْفل ْْ ُس َِ اْنلَحَن  َِ َ زلَل 

ًة ََي  ْْيَ ََهمَّ ِل الُْمْسللمل ََل ِل ْن َسهئلرل  ََ َِ ًة  ََن َهَذا َخهصَّ ْن َََِلل ََ ََِطَن 

نَه  قل َِ ًَِة   َرةل َحس َ ِفل اْل خل َِ ًَِة  نَْيه َحس َ َه ْ تلَِه ِفل اله َِّ أ َرِ ْْيَ هلَمل َِ َربَّ الْ

َِهءل َََذاَب  ِْ
ِ
ا َِ ْحَسهلل  ِ

اْ  َِ ْدلل  َِ لْ لَّ هللَا َِآُْمُر ِبل
ِ
َِ هللال ! ا َده َل أ  الَِّهرل

لَُُّكْ  َِ َ ُظُُكْ ل ِل َ الَْدْغيل ِ َِ َِْكرل الُْم َِ نل الَْفْحَشهءل  ََ يَْْنَى   َِ ُِْرََب   ي الْ ذل

ُب َََ   ِْ اْدُكُر َِ ْْيَ َِْذُكْرُُكْ  ظل َِ ا هللَا ال ِْ َلأ فَهْذُكُر ِْ ُُكْ تََذكَُّر ِْ ال يَزل مل َِ نل

ْهْكََبُ  ْكُر هللال  ََّلل َِ ُُكْ  طل ِْ ل ُِ ْن فَْضِلل ُب مل ْْ ئَلُ اس ْ َِ 

 

ل  ْهْل   َالَْحْمُد ِلل ْهْد ُد  أ ِ ِلال ََ ْ ْل َِ ْل ِْل  َِ ِلال الْ ِْ ِلدل بل  ِل َده َل عل َََ   ِل ِْ ُ  اْن
ْهْد َُد  َِ َكَفَرأ  َِ ال  ِل ْرغَهًمه للَمْن َجَحَد 

ِ
لَِك ََلُ ا َْ ْحَدُب    َِ  َّ هللُا 

ِ
ََلَ ا

ِ
ا

 ِّ َّ ُعَّ َصلل أالل الْبَََشل َِ نْسل 
ِ
ُِّد اْ  يل َُلُ س َ ْْ َرُس َِ ْدُدُب  ََ ًدا  َدََن ُمَحمَّ يِّل ْهلَّ س َ

 َِ ٍد  ََن ُمَحمَّ دل يِّل َ  س َ ِلل ْْ َرُس َِ َك   ْددل ََ   َََ ْ ِّ َسِلل ال َِ دل ََصْ َِ ل  ْ َلل
أ ََبٍ َ ُُْذٌل ِبل ِلََِظٍر ِ ََّصلَْت ََْْيٌ   َمهات

ه ِِدُ )  َش َمه َظ ََر ْ مِّ ْاحل ا الَْف ِْ َذُر َِ هََل  َِ ْا هللَا تَ ُِ َّ هالِِّهُس ات ( فيَآ اُّيه
الَْجَمهََةل أ  َِ ةل  َِ رل الُْجُم ْْ ُحُض َِ هََةل  ا َََ  الطَّ ْْ ُظ َحهفل َِ َمه ََِطَن  َِ ْْنَه  مل

 ْْ َْلَُم ا أ َِ ال َمََلئلَكةل ُقْدسل ِل ثََّنَّ  َِ ال  ِلَِْفسل يال  ْه  فل آهْمٍر ََِد ِل ْهَمَرُُكْ  ْهلَّ هللَا  ا  
َل َََ   َمََلئلَكتَُا َُِصلْه َِ لَّ هللَا 

ِ
لَْع يََزْل قَهئلًَل ََللميًه: ا َِ هََل  َِ فَِهَل تَ

 ِّ َسلل َِ ا ََلَْيال  ْْ ه ا َصل ْْ ْيَن ْ َمنُ ل َه اَّلَّ ْهُّيه ِّ َِآ   ل ِّ الَِّبل َّ ُعَّ َصلل ْيًمهأ َالل ا تَْسلل ْْ ُم
ٍد  مََكَ َصلَّْيَت َََ   ََن ُمَحمَّ ِّدل يل َََ  ْ لل س َ َِ ٍد  ََن ُمحمَّ ِّدل يل ْ َََ  س َ ِّ َسِلل َِ
ْيٌد  ََّك ََحل ن

ِ
ْْيَ ا هلَمل َِ َْي ِفل الْ ْبَراهل

ِ
ََن ا ِّدل يل َََ  ْ لل س َ َِ ْْيَ  ْبَراهل ِ

ََن ا ِّدل يل س َ
ْيٌدأ   َمجل

اْرَض  َِ َّ ُعَّ  ِلال  الل ا  ْْ ُ ََكن َِ لَْحقلِّ  ا ِبل ْْ ْيَن قََض ل ْيَن اَّلَّ دل ادل نل الُْخلََفهءل الرَّ ََ
َِّك  يل هبل نَبل ْهَْصَ ْن سهئلرل  ََ َِ  ِّ ٍ ََلل َِ ثَْمهَل  َُ َِ َر  ُُعَ َِ ْهِبل بَْكٍر  لَُْل  دل ِْ َ ِ

ْحسَ 
ِ
َِ ُْع ِبل َمْن تَدل َِ َْي  ِل ِل ي الَِّه ِل ِل ََت َِ ْْيَ  ِل ِل نل الَِّه ََ َِ ْْيَ  ِل ََل ْهْْجَ

ِ
هٍل ا

أ  ْينل مل اللِّ ْْ َ ِ 
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Nabi kita shallallahu ‘alaihi wasallam ketika ditanya oleh para 
sahabat, lailatul qadar itu tanggal berapa? Maka nabi tidak 

pernah menjawab pertanyaan itu, nah kenapa pertanyaannya 
tidak pernah dijawab oleh beliau? Padahal sebagai Nabi, kalau 
ditanya soal agama kemudian beliau tidak menjawabnya, itu 
kan dosa dianggap sebagai “kitmanul haq” menutupi kebenaran. 

Maka logikanya bukan Nabi tidak mau jawab, karena itu 
mungkin rahasia atau bagaimana, tapi sesungguhnya memang 
Nabi tidak tau juga, kalau beliau tidak tau, otomatis beliau tidak 
jawab masa nabi mengarang-ngarang, jadi yang tau itu hanya 
Allah subhanahu wata'ala saja.

Kalau seandainya lailatul qadar ditetapkan tepat pada 27 
Ramadhan, maka yakin  masjid ramainya hanya malam 27 
Ramadhan saja, seperti halnya wuquf di Arafah, tanggalnya 
sudah ditentukan, dipastikan dan ditetapkan oleh nabi tanggal 
9 Dzulhijjah, coba datang ke Arafah pada tanggal 10 pasti 
disana sepi tidak ada orang, kenapa demikian? Karena nabi 
sudah menetapkan hari ke-9 pada bulan tersebut, seandainya 
nabi mengatakan hari Arafah itu tunggu saja dari hari pertama 
sampai hari terakhir bulan Dzulhijjah, maka pasti padang 
Arafah akan ramai terus sepanjang bulan.

Pada zaman nabi, kalau bicara bahwa nabi itu memanfaatkan 
lailatul qadar 10 malam terakhir, beliau tidak keluar-keluar, jadi 
kita tidak bisa melihat prakteknya nabi mencari lailatul qadar 
itu tanggal berapa?, tapi begitu ada sahabat yang nanya, maka 
nabi menjawab cari saja di malam-malam ganjil tapi banyak 

Hikmah Lailatul Qadar 
Menjadi Misteri Sepanjang Masa

HIKMAH

Oleh : H. Abu Hurairah Abd Salam Lc,MA
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juga hadits lain yang menyebutkan bahwa lailatul qadar itu 
tanggal sekian, tanggal sekian diluar yang sepuluh malam 
terakhir. 

Sehingga kalau kita kumpulkan semua di tanggal berapapun 
kemungkinan ada lailatul qadar, namun Nabi sendiri tidak 
mencontohkan satu pun hingga beliau wafat, pokoknya di salah 
satu malam dari tiga puluh malam itu. Cuma kemungkinan 
besarnya di sepuluh malam terakhir dan di malam-malam 
ganjil, ini kalau bicara kemungkinan besar tapi secara umum di 
semua malam Ramadhan itu bisa terjadi lailatul qadar.

Oleh karena itu kita sekarang kalau mau mencari lailatul 
qadar dan pasti dapat, itu gampang sekali, caranya yaitu 
melaksanakan taraweh dan tahajjud tiap malam di bulan 
Ramadhan paling tidak dapat bonus i’tikaf dua jam di masjid, 
sederhananya seperti itu. Jadi lailatul qadar setiap tahun 
itu keberkahannya diulang-ulang oleh Allah sementara 
peristiwanya cuma sekali saja terjadi dulu, tapi keberkahannya 
ada setiap tahun, namun tanggalnya dibikin los atau tidak 
ditentukan, kita disuruh memperbanyak amal ibadah saja di 
hari-hari itu. Wallahu a’lam bishawab. r

لى َمْوالُه اْكِتفاًء  َتْحيا العاِرُف أ ْن يَرفََع حاَجتَُه ا  َّما اس ْ ُرب
لى َخليَقِتهِ  َتْحيي  أ ْن يَْرفََعها ا   .ِبَمش يئَِتِه. فََكْيَف ال يَس ْ

 
 
 
 

font 28 

“Terkadang seorang ‘arif merasa malu meminta sesuatu 
yang ia butuhkan kepada Rabbnya, karena telah merasa 
puas mengikuti kehendak-Nya. Maka mana mungkin ia 

tidak malu untuk meminta sesuatu kepada makhluk-Nya” 
(Ibnu Athaillah Al-Iskandari rahimahumullah)
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Puasa adalah suatu bentuk latihan spiritual yang dapat 
mengubah kualitas kepribadian seorang Muslim dari 

sekadar “paham dan yakin” (beriman) menjadi “terkendali” 
(bertakwa). Tentunya untuk menuju ke arah bertakwa tidak 
sekadar menahan lapar, dahaga, dan hubunbgan seks. Akan 
tetapi harus mampu mengendalikan godaan-godaan duniawi. 
Baik berupa harta, keluarga, maupun jabatan yang kita miliki.

Dalam hadits, Rasulullah bersabda, “Tidak ada seorang 
pun yang berjalan di air kecuali tumitnya pasti basah. 
Demikian pula orang yang memiliki duniawi, ia tidak bisa 
selamat dari dosa-dosa” (HR. Baihaqi dari Anas). Hadits ini 
menerangkan bahwa setiap manusia tidak luput dari godaan-
godaan duniawi yang bermuara kepada dosa. Hal ini karena 
pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki dua 
dimensi: jasmani dan ruhani.

Unsur jasmani manusia berasal dari tanah, yang selalu 
mengajak manusia untuk memenuhi hawa nafsu. Sedangkan 
unsur ruhaninya adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah 
kepadanya. Oleh karena berasal dari Tuhan, ia selalu mengajak 
manusia untuk meredam pengaruh jasmani dan mengabdikan 
diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wata'ala.

Pada hakikatnya, kekotoran jiwa yang dialami manusia 
tidaklah permanen. Ini karena fitrah dan asal kejadian 
manusia adalah suci dan mulia. Hanya, pada diri manusia itu 

GORESAN IMAM BESAR

Menyikapi Godaan
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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terdapat potensi-potensi yang bisa menodai jiwa yang suci. 
Maka, ketika noda-noda itu mulai menempel pada “kertas 
putih” jiwa, haruslah ia segera menyucikan dirinya dengan 
bertaubat.

Dalam bertaubat ini, ia harus meningkatkan akhlak 
yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk. Akhlak 
yang buruk pada dasarnya timbul karena ada syahwat atau 
godaan keinginan duniawi yang dapat menjadikan manusia 
melupakan Allah. Di antara hal tersebut adalah lawan jenis, 
harta, kekuasaan, dan kecintaan kepada pujian.

Apabila seorang manusia telah tergoda oleh syahwatnya, 
ia akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Kemudian 
jika keinginan ini bergesekan dengan keinginan yang sama 
dari manusia lainnya, timbullah dendam, kemarahan, dan 
kebencian antara satu dan yang lain. Sifat-sifat buruk inilah 
yang harus dibuang dari sifat manusia. Dalam bahasa agama, 
usaha untuk mengosongkan diri dari sifat-sifat buruk adalah 
ber-takhalli.

Hendaknya, Ramadhan kali ini kita bisa menghiasi 
jiwa ini dengan menanamkan iman kepada Allah dan 
menanamkan sifat-sifat keutamaan dalam diri sehingga 
dipenuhi sifat kebaikan. Seluruh sifat kebaikan ini akan 
menjadi “penghapus” noda dan kotoran dosa yang telah 
diperbuat sebelumnya. Rasulullah bersabda, “Dan ikutkanlah 
kebaikan atas kejahatan sebagai penghapus baginya”.

Mudah-mudahan Ramadhan kali ini, kita mampu 
menyikapi segala godaan duniawi sehingga dapat menggapai 
derajat muttaqin. (Harian Republika, 1 April 2022 M/29 Sya’ban 
1443 H) r (DN) 
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Al-Qur'an diturunkan 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah tiga 
belas ditambah 1.443 tahun maka berarti sudah 1.456 tahun. 

Peringatan nuzulul Al-Qur'an rutin dilaksanakan di Indonesia 
sejak era Bung Karno tetapi tentu saja kita tidak ingin peristiwa 
itu diperingati secara seremonial saja keinginan memetik hikmah 
di balik peristiwa itu. Rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang 
puasa pada Surah Al-Baqarah ayat 85 Allah subhanahu wata'ala 
memperkenalkan bulan Ramadhan sebagai bulan diturunkannya Al-
Qur'an: Syahru ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, bahkan bukan 
hanya Al-Qur'an tetapi seluruh kitab suci yang Allah turunkan 
kepada para nabi dan rasul diturunkan di bulan Ramadhan. Hal 
inilah yang menyebabkan Ramadhan mempunyai kemuliaan dan 
keagungan dibanding bulan-bulan yang lain. 

Lihatlah, keteladanan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam 
di bulan Ramadhan. Setiap malam Rasulullah dijumpai oleh 
Malaikat Jibril untuk tadarrus Al-Qur'an. Tadarus dalam artian 
yang sesungguhnya, bukan sekedar menghatamkan atau membaca 
atau tilawah, tetapi tadarus dalam arti ada proses interaktif antara 
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan Malaikat Jibril. Tadarus 
itu jangan dipersempit hanya sebagai tilawah, tetapi tadarus itu sesuai 
dengan bentuk katanya, adanya al-musyarakah baina syaiaini : proses 
interaksi dan keterlibatan pihak lain. Berinteraksi dengan Al-Qur'an 
tadarus Al-Qur'an artinya ada proses interaksi antara kita dengan Al-
Qur'an. Duduk di majelis mengkaji dan mempelajari Al-Qur'an sama 
juga tadarrus.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tadarrus Al-Qur'an 
dengan malaikat jibril setiap malam bulan Ramadhan begitu juga 
para ulama as-salaf ash-shalih  yang memiliki kebiasaan dekat dengan 

Hikmah Nuzulul Qur'an: 
Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan

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

KAJIAN JUM'AT PILIHAN 
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Al-Qur'an di bulan Ramadhan ini. Walaupun para ulama sepakat 
bahwa Al-Qur'an diturunkan pertama kali di bulan Ramadhan tetapi 
mereka itu berbeda tentang cara dan waktu turunnya. Ada yang 
berkata bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam dua tahap, yang pertama 
dari Lauhul Mahfuzh ke Baitul ‘Izzah di langit yang terdekat dengan 
bumi kita ini itu turunnya sekaligus. Kemudian dari Baitul ‘Izzah 
kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertahap berangsur-
angsur selama 23 tahun. Yang berpendapat demikian membedakan 
penggunaan kata anzala-unzila-anzalna dengan nazzala. Anzala-
unzila-anzalna berarti turun sekaligus sebagaimana dalam: inna 
anzalnahu fi lailatul qadar dan syahru ramadhana al-ladzi unzila. 
Tetapi yang nazzala-nazzalna difahami sebagai turun berangsur-
angsur karena sesuai dengan bentuk katanya bentuk katanya karena 
wazn fa'-'a-la untuk menunjukkan banyak yang menunjukkan 
banyak turun yang berkali-kali itu artinya turun berangsur-angsur.

Tetapi ada juga yang berkata Al-Qur'an turun berangsur-angsur 
dari Lauhul Mahfuzh kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
tanpa mampir ke Baitul ‘Izzah. Terlepas dari Bagaimana cara dan 
waktu turunnya pertama kali itu Al-Qur'an membuka mata dunia 
tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Bahkan 5 (lima) ayat yang 
pertama turun Gua Hira menunjukkan apresiasi Al-Qur'an yang 
sangat luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Maka sejatinya umat 
Islam adalah umat yang maju di bidang ilmu pengetahuan. Dari 5 
(lima) ayat yang singkat di permulaan Surah Al-Alaq kata iqra' 
terulang dua kali :

Kata ‘ilmu dengan perubahan bentuknya terulang tiga kali, dan 
terdapat kata al-qalam: pena, alat yang biasa kita gunakan untuk 
mencatat ilmu. Apresiasi Al-Qur`an terhadap ilmu pengetahuan 
tidak hanya tergambar pada 5 (lima) ayat ini saja. Pembukaannya saja 
sudah membuka mata dunia tentang pentingnya ilmu pengetahuan 
apalagi bila dilihat dalamnya. Kata ‘ilmu itu sendiri dengan perubahan 
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Artinya : “Dan matahari beredar pada garis edarnya (secara 
amat teratur sejak penciptaannya hingga kini). Itulah 
pengaturan (Allah subhanahu wata'ala) Yang Mahaperkasa, 
lagi Maha Mengetahui” (QS. Yasin/36 : 38).

                      

 

bentuknya yang bermacam-macam terulang tidak kurang dari 800 
kali dalam Alquran belum lagi kata-kata yang menunjukkan tentang 
ilmu semacam afa la ya’kilun- afa la yanyhurun dan seterusnya tidak 
hanya sekali. Di dalam Al-Qur'an hal terdapat tidak kurang dari 750 
ayat, ada yang berkata 1000 ayat yang mengandung isyarat ilmiah.  
Berbicara terkait dengan astronomi :

Isyarat yang terkait dengan biologi: 

Tidak bisa memahami ayat-ayat ini dengan baik tanpa menguasai 
ilmu pengetahuan. Bagaimana memaknai asy-syamsu tajri: matahari 
berlari dan benda langit berenang di angkasa bila tidak memahami 
ilmu astronomi. Itulah gambaran bila  kita mempelajari Al-Qur'an 
secara keseluruhan. Maka apa itu ilmu? Ilmu biasa definisikan 
dengan mengetahui hakekat sesuatu, pengetahuan. Pengetahuan 
tentang hakekat sesuatu. Dalam bahasa Arab ilmu disebut antara 
‘ilmu dengan ma’rifah. Ma'rifat adalah pengetahuan yang diperoleh 
dengan mencermati gejala-gejalanya fenomenanya, lalu setelah 
didapat pengetahuan itu yang disebut dengan ma’rifah, ‘arafa: ’alima. 
Maka ilmu Allah tentang alam semesta tentang manusia dan lain 
sebagainya itu tidak diungkapkan dengan kata ‘arafa atau ma’rifah.  
Tetapi dengan ’alima, ’alimallahu - walamma ya’lamillahu, tidak 
digunakannya ‘arifillahu-‘arafallahu, karena untuk mengetahui itu 

Artinya : “Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu 
yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu” 
(QS. Yasin/36 : 80).
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Allah tidak perlu mempelajari lewat gejala dan fenomenanya. Tetapi 
pengetahuan manusia tentang Allah tidak akan pernah bisa mencapai 
pengetahuan tentang Allah hakekat Allah yang sebenarnya secara 
langsung. Darimana kita tahu Allah? Dengan mencermati ciptaan-
Nya, makhluk-makhluk-Nya dan alam semesta. Rasanya tidak 
mungkin alam semesta ini ada begitu saja tanpa ada Yang Mencipta. 
Mengapa geraknya itu selalu sama? Dengan mengamati fenomena 
dan gejala-gejala itu akhirnya kita mengenal Yang namanya Allah, 
maka pengetahuan dengan proses ini yang disebut dengan ma’rifah 
dan bukan ilmu. Al-Qur'an membedakan penggunaan kata ilmu 
dengan dengan ma'rifah.

Kalau kita lihat ayat yang pertama turun:  Iqra' bismirabbika alladzi 
khalaq. Apa itu iqra'. Bacalah… apa yang dibaca? Adakah sesuatu 
yang sudah tertulis waktu itu? Belum ada. Kata iqra' mengandung 
makna menghimpun, mencermati, menganalisa dan lain sebagainya. 
Itu yang terkandung pada kata iqra'. Apa yang dibaca tidak disebutkan 
di situ. Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang telah Menciptakan. Apa 
yang dibaca? Di dalam kaidah ilmu tafsir kalau ada perintah objeknya 
tidak disebut maka itu berarti obyeknya bersifat umum, oleh karena 
itu yang diminta kepada kita untuk dibaca dan dianalisis sehingga 
melahirkan ilmu pengetahuan itu bukan hanya ilmu-ilmu terkait 
dengan Al-Qur'an,  ilmu-ilmu terkait dengan keagamaan saja,  tetapi 
juga fenomena alam semesta ini. Maka dari sini bisa disimpulkan 
bahwa di dalam Islam tidak dikenal dikotomi ilmu pengetahuan: 
ilmu agama dan ilmu umum,  ilmunya orang kafir dan ilmu Islam. 
Objek ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam itu bersifat umum, 
apa saja. Bila perintahnya dikaitkan dengan bismirabbika alladzi 
khalaq. Isme: nama adalah tanda, artinya kita harus bisa membaca 
tanda-tanda alam semesta ini, kita harus bisa membaca tanda-tanda 
zaman. Bismirabbika alladzi khalaq mengapa tidak bismillah? Kata 
Rabb sering diterjemahkan dengan Tuhan. Sesungguhnya dalam kata 
ar-rabb terdapat unsur rububiyah dan unsur tarbiyah, mencakup 
arti memelihara menjaga membimbing mengawasi menolong 
dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, dengan menyebutkan 
bismirabbika itu artinya kita diperintahkan untuk membaca apa 
saja tanda-tanda alam semesta ini yang diharapkan dapat menjaga 



20 Ramadhan 1443 H / 22 April 2022 M 19

kelangsungan hidup kita. Ilmu yang diperintahkan untuk dipelajari 
dan dicari oleh Islam tidak terbatas pada ilmu-ilmu keagamaan, 
tetapi ilmu-ilmu yang bisa menjaga kelangsungan hidup kita, yang 
bisa memelihara keutuhan kita, yang bisa memelihara kejiwaan kita. 
Ilmu ilmu sosiologi, ilmu ilmu astronomi dan lain sebagainya juga 
diperintahkan untuk dipelajari. Jadi di pelajari adalah alam semesta 
secara umum. Ayat-ayat Allah ada yang tertulis (al-Qur'an) dan ada 
yang terbentang di alam semesta (al-kawn). Ada ayat qauliyah atau 
at-tanzil ia di dalam bentuk firman-firman nya yang diturunkan ada 
yang bersifat qauliyah. Ayat kawniyyah :

Allah akan Perlihatkan terus kepada kita tanda-tanda 
kekuasaannya di wilayah kauliyah selain ayat qauliyah dan tanziliyyah. 

Definisi Ulama di dalam Al-Qur'an bukan hanya yang bersorban dan 
berjubah. Namun ulama adalah mereka yang berilmu yang dengan 
ilmunya sampai pada pengakuan tentang keesaan dan keagungan 
Allah subhanahu wata'ala sehingga kemudian dia untung khusyuk 
bersujud dihadapan kekuasaan Allah subhanahu wata'ala. r(BUT)

Artinya : “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-
tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri 
mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa al-Qur'an itu 
adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu 
menjadi saksi atas segala sesuatu?” (QS. Fushshilat/41 : 53). 

                       
                   

 

Artinya : “…. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara 
hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama….” (QS. Fathir/35 : 28). 

...              ...      
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Nama Agama SemulaNo.

1
2.
3.
4.

Budha
Budha
Budha
Budha

Lisa  
Winata Pangestu   
Fellycia Angella Pangestu
Erwin Setiadi

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

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

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

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

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

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 12 - 18 April  2022 :
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Majelis Ta’lim 
Kaum Ibu

Pengajian 
Remaja Istiqlal 
(ARMI) 

Marching 
Band Istiqlal

Seni Budaya 
Remaja

Pagar Nusa 
Istiqlal

Tapak Suci 
Istiqlal

Konsultasi 
Agama

Hari

Rabu & 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin 
s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

11.00 - 
12.00

09.00 - 
15.00

09.00 - 
11.00

07.00 - 
11.30

15.30 - 
20.00

10.30 - 
15.00

Materi

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

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

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadrah, Marawis dan 
Band

Seni Beladiri

Seni Beladiri

Pelayanan 
Permasalahan Agama

Kegiatan

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

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

23 April

24 April

25 April

26 April

27 April

28 April

Narasumber

H.M. Mahdi, M.Ag 
 
KH. A. Warso 
Winata, Lc, MA

Drs. H. Abdul 
Halim Sholeh, MM

Dr. H. Sholeh Asri, 
MA

Dr. Hj. Romlah 
Askar 

KH. Abdurrahman 
Bustomi, MA

Bahasan/ Materi

La Tahzan

Mauizhatul Mu'minin  
 

Fathul Bari Syarhu 
Shahihil-Bukhari
    
Tafsir Jalalain  

Asbaabul Wuruud 

Khuluqul Muslim  

 

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)

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 15 April 2022, adalah untuk :
1. Almarhumah Siti Nuzulul Rochim binti Ahmad Supomo, 

usia 49 tahun Wafat, 11 April 2022 di Citayam
2. Almarhum H. Erriawan Prasetiono bin Soegiono, usia 59 

tahun Wafat, 10 April 2022 di Semarang
3. Almarhum Supandi bin Matrais, usia 60 tahun Wafat, 23 

Maret 2022 di Semarang
4. Almarhum Abdul Hakim bin Muchsin Wafat, 02 April 2022 

di Majalengka 
5. Almarhum H. Mohammad Sarwita bin H. Said, usia 71 tahun 

Wafat, 01 Maret 2022
6. Almarhum H. Abdul Majid bin H. Abubakar, usia 67 tahun 

Wafat, 11 April 2022 di Bima
7. Almarhum Mudjiono bin Radi Karyo Diyono, usia 78 tahun 

Wafat, 02 April 2022 di Jakarta
8. Almarhum Arman Mirza bin Abdul Chalik, usia 59 tahun 

Wafat, 15 April 2022 di Depok
9. Almarhumah Aneng Fauziyah binti Rusyad Nurdin Wafat, 

03 April 2022 di Bandung
10. Almarhumah Titiek Mudjiati binti Imam Sumadhi Wafat, 06 

April 2022 di Jakarta
11. Almarhumah Hj. Nuraini ZA binti Zainal Abidin, usia 69 

tahun Wafat, di Sunter Jakarta Utara
12. Almarhumah Hj. Rusda binti H. Muhammad, usia 58 tahun 

Wafat, 10 April 2022 di Cinere Depok
13. Almarhumah Hj. Murtasih binti H. Mujar, usia 70 tahun 

Wafat, 09 April 2022 di Cikupa Tangerang. 

َ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

22 04 : 37 11 : 55 15 : 14 17 : 52 19 : 02

23 04 : 37 11 : 55 15 : 14 17 : 52 19 : 02

24 04 : 37 11 : 54 15 : 14 17 : 52 19 : 02

25 04 : 37 11 : 54 15 : 14 17 : 51 19 : 01

26 04 : 37 11 : 54 15 : 14 17 : 51 19 : 01

27 04 : 36 11 : 54 15 : 14 17 : 51 19 : 01

28 04 : 36 11 : 54 15 : 14 17 : 51 19 : 01

22 04:37 11:55 15:14 17:52 19:02
23 04:37 11:55 15:14 17:52 19:02
24 04:37 11:54 15:14 17:52 19:02
25 04:37 11:54 15:14 17:51 19:01
26 04:37 11:54 15:14 17:51 19:01
27 04:36 11:54 15:14 17:51 19:01
28 04:36 11:54 15:14 17:51 19:01
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MEMANFAATKAN PELUANG 
DALAM MENGGAPAI KEUTAMAAN 

SEPULUH HARI TERAKHIR RAMADHAN

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


