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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 Mimbar Jum’at yang budiman, Musim Haji telah 
berlalu, tak terasa saat ini telah di penghujung Bulan 

DzulHijjah dan akan memasuki Bulan Muharram, Tahun Baru 
Islam 1443 H. Kami mengucapkan “Kullu ‘aamin wan antum 
bi khairin” - Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang 
senantiasa istiqamah dalam menjalankan kewajiban dan menjadi 
pribadi-pribadi muslim yang tangguh dalam menghadapi setiap 
cobaan dan ujian terutama di masa-masa wabah pandemik yang 
masih sangat mengkhawatirkan. 

Dalam khutbah Jum’at kali ini H.Yusnar Yusuf, MS, 
Ph.D mengangkat tema tentang “Membangun Dunia untuk 
Kebahagiaan Akhirat” mengingatkan kita tujuan hidup kita 
sesungguhnya, bahwa tujuan final kita dari kehidupan dunia 
adalah kehidupan di akhirat.

Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Prof. Dr. KH. Nasaruddin 
Umar, MA dalam Goresan-nya “Al-Rahim Sebagai Induk Al-
Asma’ Al-Husna” mengupas kandungan ayat (QS. al-Isra’ (17): 
110): “Hanya milik Allah Asmaulhusna, maka bermohonlah 
kepada-Nya dengan menyebut Asmaulhusna itu”.

Kolom Hikmah oleh H. Djamalullail SH.I, M.Pd.I 
mengutarakan keutamaan Bulan Muharram dan hikhmahnya 
tentu seiring dengan sajian Dialog Zhuhur pilihan,  yang 
menjelasan Tafsir Surat Al-Ashr, dengan piawai dijabarkan  oleh 
Ustadz Budi Utomo, Lc, MA, dimana menjelaskan bahwa secara 
umum manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-
orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam surat ini: 
beriman (berilmu), beramal shalih, berdakwah diatas al-haq dan 
juga sabar. Selamat menikmati sajian Mimbar Jum’at, semoga 
bermanfaat bagi pembaca.r (IA)



Mimbar Jumat No.1121/XXII/212

KHUTBAH JUM’AT

Membangun Dunia
Untuk Kebahagiaan Akhirat

Oleh : Dr. KH. Yusnar Yusuf, MS, Ph.D
(Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Besar Alwashliyah

dan Ketua Majelis Ulama Indonesia) 

(Intisari Khutbah Jum’at, 27 Dzulhijah 1442 H / 6 Agustus 2021 M)

Khutbah Pertama 

َِّه الَْحَكِم الَْعْدِل قَْولُُه الَْفْصُل َو لَُه الِْمنَُّة َو الَْفْضُل.  الَْحْمُد لِل
َّلَّ اللُه َوْحَدُه ََّل َشرِيَْك لَُه يَْقِضْي الَْحقَّ 

ِ
لَه ا
ِ
َأْشهَُد َأْن َّلَّ ا

َدََن َوُهَو َخيُْر الَْفاِصِليَْن  ي ِ َِّه َوَأْشهَُد َأنَّ س َ ًدا َعْبُدالل ُمَحمَّ
ِدََن  َوَرُسْولُُه َأْعَدُل الن اِس ُحْكماً  ي ِ الل ّٰهُمَّ َصل ِ َوَسل ِْم عَلَى س َ

ِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعيَْن. ٍد َوعَلَى أ ّٰ  ُمَحمَّ
 فَأُْوِصْيُكْم َونَْفِسْي ِبَتْقَوى اللِه فََقْد فَاَز الُْمتَُّقْوَن، قَاَل اللُه َعزَّ 

 ، ِن َو َجلَّ ْحمّٰ ِجْيِم، ِبْسِم اللِه الرَّ ْيَطاِن الرَّ َأُعْوُذ ِِبللِه ِمَن الش َّ
ِحْيمِ  َِّذْيَن ُاْوتُوا  ِانَّ  الرَّ ْيَن ِعْنَد الل ِّٰه اَّْلِْسََلُم ۗ َوَما اْختَلََف ال ِ الد 

 رْ اْلِكتَّٰب ِاَّلَّ ِمْنْۢ بَْعِد َما َجۤاَءُهُم الِْعلُْم بَْغًياْۢ بَيْنَهُْم َۗوَمْن يَّْكفُ 
يِّٰت الل ِّٰه فَِانَّ الل َّٰه َسرِيُْع الِْحَساِب   ِِبّٰ
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Jemaah Yang di Rahmati Allah.
Melalui Mimbar Jumat yang bersahaja ini, Khatib 

mengajak kita semua  bersyukur kepada Allah, yang telah 
menganugerahkan taufik dan hidayah-Nya, sehinggalah ke 
hari ini kita tergolong sebagai Orang yang beriman kepada 
Allah. Kesyukuran itu utamanya melalui  nikmat iman dan 
Islam. Anugerah nikmat yang tidak terhingga, sehinggalah 
tidak mungkin dapat diperbandingkan dengan berbagai nikmat 
nikmat yang lain.  Sesungguhnyalah Nikmat itu hanya diberikan 
kepada mereka mereka  yang taat dan  patuh kepada Allah. 

Saya menyerukan untuk bersama-sama meningkatkan 
ketaqwaan kita kepada Allah dengan sentiasa mengerjakan 
perintah dan meninggalkan segala larangan allah. Harapan 
semua orang yang beriman ialah untuk meraih ridha Allah di 
dunia dan akhirat. Khutbah hari ini berkaitan dengan upaya 
Membangun Dunia untuk Kemenangan Akhirat. Al-Quran 
pada Surah An-Nisa’ ayat 77,  Allah menyatakan : 

                       

                  

      ...     
 Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan 
kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah 
sembahyang dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada 
mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan 
munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada 
Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: 
"Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada 
kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) 
kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: 
"Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik 
untuk orang orang yang bertaqwa …” (QS. An-nisa’ : 77).



Mimbar Jumat No.1121/XXII/214

Kisah viral seorang yang kaya raya Bernama Qarun. 
Orang kaya yang sebelumnya miskin, kemudian Ia meminta 
Nabi Allah Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar 
Allah menganugerahkannya kekayaan. Doa Nabi Allah Musa 
akhirnya terkabul. Maka jadilah Qarun menjadi orang yang 
paling kaya di dunia. Alquran menyatakan, bahwa kekayaan 
Qarun yang disimpan dibrankasnya  kunci kuncinya saja sangat 
berat dan harus dipikul oleh banyak orang yang kuat.  Namun 
demikian, kecintaannya kepada harta kekayaannya, telah 
membentuknya menjadi orang sombong, mukhtalin fakhur. 
Akhirnya kesombongan Qorun itulah yang mengantarkannya 
ke ruang  kebinasaan (QS. Al-Qashas  ayat 76).  

Jamaah Jumat yang berbahagia.
Tujuan final dari sebuah kehidupan di dunia adalah 

Kehidupan Akhirat.  Sebagaimana dinyatakan al-Quran yang 
artinya,  "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat"  (QS. Al-Qashas  
ayat 77).  Dengan demikian yang harus kita bangun di dunia 
ini adalah untuk kebahagian hidup akhirat. Sebab, akhiratlah  
kehidupan yang kekal abadi. Tidak ada lagi kematian setelah 
mati.  Karenanya dalam ayat yang lain Allah berfirman: "Dan 
sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya" 
(QS. Al-Ankabut: 64).  Namun demikian, kehidupan dunia 
adalah kehidupan antara untuk akhirat.  Allah SWT berfirman: 
”Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari 
kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain 
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu".  Pada ayat 
ini, Allah memerintahkan  untuk membangun  kebahagiaan 
akhirat, dengan tidak melupakan kehidupan dunia ini.  Sebab 
bagaimanapun  dunia adalah  ladang membangun kebahagiaan 
akhirat.

Allah telah menciptakan dunia dan seisinya adalah 
untuk manusia, sebagai sarana menuju akhirat. Allah juga 
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telah menjadikan dunia sebagai tempat ujian bagi manusia, 
untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya, siapa 
yang paling baik hati dan niatnya. Allah subhanahu wata'ala 
juga mengingatkan perlunya manusia untuk mengelola 
dan menggarap dunia ini dengan sebaik-baiknya, untuk 
kepentingan kehidupan manusia dan keturunannya. Pada saat 
yang sama Allah juga menegaskan perlunya selalu berbuat 
baik kepada orang lain  dan tidak berbuat kerusakan di bumi. 
Imam al-Ghazali merumuskan tentang kebahagiaan, dengan 
mengatakan, bukanlah  kebahagian itu pada pengumpul harta 
benda, tetapi taqwa kepada Allah itulah kebahagiaan. 

Sesungguhnya, Manusia selalu saja terperangkap dengan 
ambisi untuk memiliki kekayaan dan harta benda, kekuasaan, 
pangkat dan kehormatan. Tidak memperhatikan atau 
mengabaikan hak-hak Allah, rasul-Nya dan hak-hak manusia 
lain. Karena itu Allah mengingatkan bahwa selamanya manusia 
akan terhina dan merugi, jika tidak memperbaiki hubungannya 
dengan Allah (hablun minallah) dan dengan sesamanya-
manusia (hablun minannaas). Islam adalah agama yang lengkap, 
syumuli, menyeluruh dan sesuai untuk semua tempat dan 
zaman. Allah mengingatkan manusia melalui al-Quran Surah 
al-Maidah, ayat 3 : “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk 
kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 
dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”

 Islam bukan saja berkaitan dengan soal ibadah, tetapi 
merangkumi segala aspek kehidupan di dunia dan akhirat.  Islam 
adalah agama yang telah disempurnakan Allah untuk umat 
manusia. Islam dalam kehidupan manusia berasaskan sistem 
yang lengkap mulai dari akidah, syariat dan akhlak mentaati 
al-Quran dan as-Sunnah. Inilah Islam yang menjadi cara hidup 
yang sempurna.  Sehingga membangun dunia dengan landasan 
taqwa kepada Allah, untuk kenikmatan dan kebahagiaan  yang 
haqiqi dunia dan akhirat. r
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Khutbah Kedua 

ْحَسان ه   عَلىَ  لله   َالَْحْمد  
ِ
ْكر   ا ه   عَلىَ  لَه   َوالشُّ ْيق  ِ ََان ه  وَ  تَْوف  ْْ  ا 

لَهَ  لَ  َأنْ  َوَأْشهَد   لا  ا 
ِ
 أ نا  هَد  َوَأشْ  لَه   َشر يْكَ  لَ  َوْحَده   َوالله   الله   ا

َدنَ  ي   ًدا س َ َحما ه   ْ  ْول ه   َعْبد  ى َوَرس  اع  لىَ  الدا  َصل    ما الله  ر ْضَوان ه   ا 
نَ  عَلَى د  ي   د   س َ َحما عَلَى ْ  ه   َال ه   و  ْيًما َوَسل  مْ  َوَاْصَحاب   يثًْْراك   تَْسل 
ا ْا ُّهَا فَياَ  بَْعد   َأ اق وااللهَ  الَااس   َاي ت ْيَما ا  رَ  ف  َْ اعَ  َوانْتَه ْوا َأ  نَهَىى ما

ْوا َرك مْ  اللهَ  َأنا  َواعْلَم  َْ ر   َأ ْْ أَ ْيه   بََدأَ  ب  ه   ف  ِ ه   َمآ  ب   َوثَـََى ب ََْفس   ئ َك
ه   ق ْدس  نا  تَعَالَى َوقَالَ  ب  ِ

آ ئ َكَِه   اللهَ  ا َْ ىى ىَ عَل ي َصلُّْونَ  َو  يأ   الَاب 
ُّهَا يْنَ  َاي اذ  ن ْوا ال َْ ُّْوا أ  ْوا عَلَْيه   َصل ْيًما  َوَسل  م   عَلَى َصل    له ما ال  تَْسل 

نَ  د  ي   د   س َ َحما نَ  أ ل   َوعَلَى َوَسل  مْ  عَلَْيه   الله   َصلاى ْ  د  ي   د  ْ   س َ  َحما
يأ ئ كَ  َوعَلَى ل كَ  َانْب  س  آ ئ َكة   َور  َْ ب ْْنَ  َو قَرا  َعن   ل ه ما ال  َواْرَض  ْالم 

لََفاء   ْينَ  ْالخ  د  اش  َمر بَْكر   َأب ىى الرا يثَْمان َوع  ياة   َوَعنْ  ىَوعَل   َوع   بَق 
َحابَة   ْْنَ  الصا ي َوالتااب ع  ْْنَ  َوََتب ع  ْحسَ  لَه مْ  التااب ع  لَىَيْوم   ان  ِب   يْن   ا   الد  

َعه مْ  َعَاا َواْرَض  ْْنَ  َاْرَحمَ  يَ  ب َرْحَمت كَ  َْ م  اح   الرا
 
 

ِت  ا ِفْيِه ِمنا اْلآَّيا ُكْم ِبما َّيا
ِ
ا ِني وا افاعا ن ِظْيِم وا آِن الْعا لاُكْم ِفي الُقْرآ كا اللُه ِلي وا را َبا

ِلْيُم َآقُْوُل  ِمْيُع الْعا اُه ُهوا السا ن
ِ
تاُه ا وا ِمنُْكْم ِتَلا ِّْي وا تاقابالا ِمِن ِكْيِم وا ْكِر الْحا الِذِّ وا

ِحْيمُ قا  اُه ُهوا الْغاُفْوُر الرا ن
ِ
تاْغُرْوُه ا ا فااس ْ  .ْوِلي ٰهذا
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ن ْْنَ  اْغف رْ  َالله ما   ْ ْؤ نَات   ل لْم   ْ ْؤ ْْنَ  َوْالم  ْسل م  ْسل مَ َوْال  َوْالم   ات  م 
نْه مْ  َاَلْحيأ ء   َوات   ْ  ْْ زا  الله ما  َوْاَل ْساَلمَ  َأع 

ِ
ْْنَ  ْال ْسل م  لا وَ  َوْالم   ِ  َأ

ْركَ  ْْنَ  الش   ْشر ك  رْ  َوْالم  َباَدكَ  َوانْص  اةَ  ع  ي د  َوح   رْ  ْالم   نََصرَ  نْ َْ  َوانْص 
يْنَ  لْ  الد   نْ  َواْخذ  ْْنَ  َخَذلَ  َْ ْسل م  رْ  وَ  ْالم    ْ يْن  َأعْ  َد  َواعْل   َداَءالد  

َمات كَ  لَى َكل 
ِ
يْن   يَْومَ  ا َلز لَ  ءَ َوْالَوِبَ  ْالَباَلءَ  َعَاا اْدفَعْ  الله ما  الد    َوالزا
َحنَ  ْوءَ  َوْالم  ََِْة   َوس  َحنَ  ْالف  ا َوْالم  نْهَا َظهَرَ  َْ ا ْ  َْ  نْ عَ  بََطنَ  َو

نَ  ياا بَلَد  ون ْْس   نْد  ةً  ا  ْْنَ  لَْدان  ْالب   َوَسائ ر   خأ صا ْسل م  ةً ع ْالم  ْا  َربا  يَ  أ 
َْْن  َا ْالَعالَم  َا ى أ ت َاَ  َرب نَْيا ف  ََةً  الدُّ ى َحس َ َرة   َوف  ََةً حَ  ْال خ  نَا س َ  َوق 

َا الَاار   عََذاَب  َا نْ  َظلَْمََا َرب ََاَوا   ْرَحْمََاَوتَ  لَََا تَْغف رْ  لَمْ  َانْف س َ
ْونَنا  نَ  لَََك  ر يَْن  ْ  َباَدالله   ْالَخاس  نا  ! ع  ِ

ر   اللهَ  ا  ْ لَعدْ  يَأْ ْ  ل  ِب 
ْحَسان  

ِ
يْتأ ء   َوْال

ِ
ي َوا َْهَىى ْالق ْربىَى  ِ  َ ََْكر  وَ  ْالَفْحشأ ء   َعن   َوي  ْالم 

ك مْ  َوْالَبْغي ظ  ْونَ  لََعلاك مْ  يَع  وا تََذكار  ك ر  ِْ ْيمَ  اللهَ  َوا َ  ْالَعظ   ْذك ْرك مْ ي
ْوه   ه   عَلىَ  َواْشك ر  ْكر   ك مْ يَز دْ  ن َعم  ْوا ,أ كبر الله   َولَذ  ْيم  اَلَة    َأق   الصا

ْقَدإِمهَا َحيَاتَهَا
ِ
ِة َوِفْي إ بَّاِن َأْمَر إْْلُمَّ نَّ فِي يَِد إلش ُ

ِ
 إ
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Sungguh di tangan para pemuda 
tergenggamlah urusan umat, dan pada kaki 

merekalah akan berdiri kehidupan umat
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Tak terasa empat hari lagi kita sudah memasuki bulan 
Muharram 1443 H. Bulan Muharram merupakan momentum 

pergantian tahun bagi kita. Di mana momentum ini adalah waktu 
yang tepat untuk terus memperbaiki diri dari tahun sebelumnya, 
sehingga di tahun berikutnya tidak melakukan kesalahan-
kesalahan yang sama atau berbuat dosa yang sama. 

Selain itu, Muharram juga merupakan bulan di mana 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan hijrah dari Kota 
Makkah ke Madinah, di mana peristiwa hijrah ini merupakan 
salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, sebagai penyemangat 
untuk melakukan perjuangan tanpa mengenal rasa lelah dan putus 
asa, yaitu semangat untuk hijrah dari hal-hal buruk menuju hal-
hal baik yang disukai oleh Allah subhanahu wata'ala.

Bulan Muharram (        ) berasal dari kata haram (      ) yang 
artinya suci atau terlarang. Dinamakan Muharram, karena pada 
bulan ini dilarang berperang dan membunuh. Allah subhanahu 
wata'ala berfirman tentang bulan Haram :

Marhaban Ya Muharram 1443 H

HIKMAH

Oleh : H. Djamalullail SH

                       

                  

      ...     
 Artinya : “Sesungguhnya ada dua belas bilangan bulan dalam 
ketetapan Allah Ta'ala. Di waktu Dia menciptakan langit 
dan bumi, di antaranya ada empat (bulan) yang haram 
(yang disucikan), itulah ketetapan agama yang lurus maka 
janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 
empat itu” (QS At-Taubah : 36).

 حرم احملرم
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Adapun yang dimaksud bulan haram adalah bulan 
Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan-bulan 
ini adalah bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang memiliki 
kesucian, dan karenanya menjadi bulan pilihan. Di antara bentuk 
kesucian dan kemuliaan bulan-bulan ini adalah kaum muslimin 
dilarang berperang dan membunuh, Kita juga diingatkan untuk 
menjauhi perbuatan aniaya pada bulan haram.

Adapun amalan sunnah di bulan Muharram, diantaranya 
adalah :

1. Memperbanyak puasa sunnah
Amalan sunnah pertama pada bulan ini adalah memperbanyak 

puasa sunnah. Sebab puasa sunnah paling utama adalah puasa 
sunnah di bulan ini sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam :

Artinya : “Sesungguhnya zaman itu berputar seperti biasanya 
sejak Allah menciptakan langit dan bumi, setahun ada dua 
belas bulan, di antaranya ada empat bulan haram, tiga 
berurutan yaitu Dzulqa’dah, Dzulhijjah dan Muharram. 
Sedangkan Rajab pertengahan antara Jumada (Tsaniyah) dan 
Sya’ban” (HR. Bukhari - Muslim).

مَوإِت َوْإأَلْرِض،  َتَدإَر َكهَْيئَِتِه يَْوَم َخلََق هللُا إلسَّ َماَن قَِد إس ْ نَّ إلزَّ
ِ
إ

نَُة إثْنَا َعََشَ َشهًْرإ  ِمْْنَا َأْربََعٌة ُحُرٌم ثَََلثٌَة ُمتََوإِلَياٌت ُذو إلَْقْعَدِة إلس َّ
ي بَْْيَ ُُجَاَدى َوَشْعَباَن . ِ ُم ، َوَرَجُب ُمََضَ إَّلَّ ِة َوإلُْمَحرَّ  َوُذو إلِْحجَّ

 

ُم َوَأفَْضُل  َِّه الُْمَحرَّ َياِم بَْعَد َرَمَضاَن َشهُْر الل  َأفَْضُل الِصِّ
اَلِة بَْعَد الَْفرِيَضِة َصاَلُة اللَّْيلِ   الصَّ
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2. Puasa Asyura
Yakni puasa pada tanggal 10 Muharram. Ini adalah amal yang 

paling utama dan puasa sunnah terbaik di bulan Muharram yang 
keutamaannya dapat menghapus dosa setahun, sebagaimana 
hadist :

3. Puasa Tasu’a
Yakni puasa pada tanggal 9 Muharram. Rasulullah berazam 

untuk mengerjakannya, meskipun Rasulullah tidak sempat 
menunaikan karena wafat sebelum waktu itu tiba, lalu para 
sahabatnya menjalankan puasa tasu’a seperti keinginannya.
Sebagaimana dikutip dalam kitab ‘Riyadhus Shalihin : 701’ :

4. Memberi kelapangan dan membantu orang lain
Amalan sunnah berikutnya adalah memberikan kelapangan 

kepada keluarga, termasuk istri dan anak-anak, di hari asyura. 
membantu mereka dan menyenangkan hati mereka. Misalnya 
buka puasa bersama di rumah atau di tempat kesukaannya, 

Artinya : “Puasa yang paling utama setelah (puasa) Ramadhan 
adalah puasa pada syahrullah (bulan Allah) yaitu Muharram. 
Sementara shalat yang paling utama setelah shalat wajib 
adalah shalat malam” (HR. Muslim).

Artinya : “Rasulullah ditanya mengenai puasa asyura, beliau 
menjawab, ia bisa menghapus dosa setahun yang lalu.” 
(HR. Muslim).

نََة الَْماِضيَ  ِئَل َعْن َصْوِم يَْوِم عَاُشوَراَء فََقاَل يَُكِفُِّر الس َّ ةَ س ُ  
 

Artinya : “Apabila (usia)ku sampai tahun depan, maka aku 
akan berpuasa pada (hari) kesembilan”.

صلى الله  -وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قَاَل: قَاَل رسول الله 
لَى قَابٍل أَلُصوَمنَّ التَّاِسعَ »عليه وسلم: 

ِ
 رواه مسلم«. لَِئْن بَِقيُت ا
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memberikan hadiah, dan lain-lain.

Pembaca yang budiman, mari kita isi akhir tahun 1442 
Hijriyah dengan memperbanyak ibadah, muhasabah/introspeksi 
diri, bersabar dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah 
subhanahu wata'ala. r

SELAMAT TAHUN BARU 1443 HIJRIYYAH

Artinya : “Barangsiapa memberi kelapangan bagi dirinya dan 
bagi keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberi 
kelapangan baginya sepanjang tahun itu” (HR. Baihaqi).

َُّه عَلَْيِه َسائَِر َسنَِتهِ  َع الل َع عَلَى نَْفِسِه َوَأْهِلِه يَْوَم عَاُشوَراَء َوسَّ  َمْن َوسَّ
 

Artinya : “Barangsiapa memberi kelapangan bagi keluarganya 
pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkannya di 
keseluruhan tahun itu” (HR. Thabrani dan Hakim)

 َ َُّه عَلَْيِه ِفي َسن َع الل َع عَلَى ِعَياِلِه يَْوَم عَاُشوَراَء َوسَّ َاَمْن َوسَّ  َ ِل ُُ ِِتِه   
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Kata al-Rahman al-Rahim dalam basmalah berasal dari 
satu akar kata yang sama, yaitu ra ima-yar amu, berarti 

menaruh kasih, menyayangi, mencintai, kemudian membentuk 
kata al-Rahman yang berarti Maha Pengasih dan al-Rahim 
yang berarti Maha Penyayang, nama al-Rahman dan al-Rahim, 
dua nama Allah subhanahu wata'ala yang tersimpul di dalam 
al-Asma’ al-Husna paling sering terulang di dalam Al-Qur’an.

Nama al-Rahman (Yang Maha Pengasih) terulang sebanyak 
57 kali dan nama al-Rahim terulang 114 kali. Dengan demikian, 
masing-masing bisa dibagi dengan angka 19, yaitu: al-Rahman 
57:19 = 3 dan al-Rahim 114:19 = 6. Pembagian seperti itu 
hanya dapat dilakukan jika basmalah menjadi bagian dari 
surah al-Fatihah. Jika basmalah tidak menjadi bagian surah 
al-Fatihah maka misteri rumus angka 19 sebagaimana pernah 
diungkapkan Prof. Rashad Khalifah tidak berlaku dan dari segi 
ini, Al-Qur’an menjadi berantakan.

Nama al-Rahman dianggap salah satu dari apa yang disebut 
al-Qaisyari sebagai pemadatan nama (al-ism al-jami’), dengan 
merujuk kepada ayat : “Katakanlah: Serulah Allah atau serulah 
ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia 
mempunyai al-Asmaulhusna (nama-nama yang terbaik) dan 

GORESAN IMAM BESAR

Al-Rahim sebagai Induk 
Al-Asma’ Al-Husna (1)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan 
janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di 
antara kedua itu” (QS. al-Isra’ (17) : 110).

Di dalam ayat itu Allah subhanahu wata'ala setalah 
memperkenalkan nama-Nya, Allah, langsung dilanjutkan 
dengan nama al-Rahman, bukan nama lain-Nya. Persandingan 
kedua nama itu mengisyaratkan persandingan dua kualitas 
Allah subhanahu wata'ala, yaitu kualitas Allah yang maskulin 
dan al-Rahman kulitas yang feminin. Dua kualitas itu dianggap 
al-Qusyairi terintegrasi di dalam nama-nama Allah yang 
tersimpul di dalam al-Asma’ al-Husna.

Itu pula semangat yang terkandung di dalam ayat : “Hanya 
milik Allah Asmaulhusna, maka bermohonlah kepada-Nya 
dengan menyebut Asmaulhusna itu dan tinggalkanlah orang-
orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) 
nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan 
terhadap apa yang telah mereka kerjakan” (QS. al-A’raf (7) : 
180).

Ayat pertama surah al-Fatihah ini menggabungkan tiga 
nama Allah subhanahu wata'ala, yaitu Allah, al-Rahman, 
dan al-Rahim. Allah diperkenalkan sebagai nama maskulin 
(al-lafdz al-jalalah), sedangkan al-Rahman dan al-Rahim 
dikenal sebagai nama feminin (al-lafdz al-jamaliyyah). Ketiga 
nama tersebut mengombinasikan identitas dan kualitas aspek 
maskulin dan feminin Allah subhanahu wata'ala. Sekali 
dengan nama maskulin (Allah) dan dua kali nama feminin (al-
Rahman dan al-Rahim). (Bersambung) r
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Pendahuluan
Surat dinamai Al-Ashr yang maknanya adalah masa, 

sebagaimana disebutkan dalam ayat pertama surat ini.  Surat ini 
menjelaskan bahwa secara umum manusia benar-benar dalam 
kerugian kecuali orang-orang yang memilik sifat-sifat yang 
disebutkan dalam surat ini: beriman (berilmu), beramal shalih, 
berdakwah diatas al-Haq dan juga sabar. Surat ini termasuk 
Makiyyah. Meskipun ringkas (hanya 3 ayat) tetapi surat ini 
berisi hal-hal yang sangat penting. Imam Syafi’i mengatakan: 

Artinya itu sudah mencukupi mereka sebagai nasihat dan 
wejangan untuk berpegang teguh pada iman dan amal shalih, 
untuk berdakwah kepada Allâh, dan bersabar dalam itu semua. 
Bukan dalam arti bahwa surat ini cukup dalam semua isi syariat.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Amru bin Ash 
pernah mengirim utusan untuk memanggil Musailamah 
pada masa jahiliyahnya. Saat itu, terjadilah dialog antara 
Amru bin Ash dan Musailamah. “Apa yang telah diturunkan 
kepada temanmu pada waktu ini?” Tanya Musailamah. “Telah 
diturunkan kepadanya suatu surat yang ringkas namun 
mendalam,” jawab Amru. “Surat apa itu?” Tanya Musailamah. 

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Menyikapi Waktu 
(Tafsir Ibnu Katsir QS.Al-‘Ashr/103: 1-3)

Oleh : Ust. Budi Utomo Lc, MA 

Artinya : ”Seandainya setiap manusia merenungkan surat 
ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka”.

ْوَرَة لََوَسَعْْتُمْ  ََّر النَّاُس َهِذِه السُّ  لَْو تََدب
 



27 Dzulhijah 1442 H / 6 Agustus 2021 M 15

“Telah diturunkan kepadanya:

Musailamah berpikir sejenak, kemudian mengangkat kepalanya, 
“Aku juga telah mendapat surat yang sejenis.”“Apa itu?” tanya 
Amru. Musailamah pun berkata:

“Wahai bulu, wahai bulu,  sesungguhnya kamu hanyalan 
sebutan dan muncul,  sedangkan keseluruhanmu adalah lubang.” 
Kemudian Musailamah bertanya, “Bagaimana menurutmu 
wahai Amru?” Amru berkata, “Demi Allah, sesungguhnya kamu 
sendiri tahu bahwa sesungguhnya aku mengetahui kalau kamu 
berdusta.”

Para ulama ahli sejarah menyebutkan bahwa Musailamah 
sering meniru-niru Nabi. Ketika mendengar bahwa Nabi pernah 
meludah ke sebuah sumur lalu airnya menjadi melimpah. 
Musailamah pun melakukan hal yang sama. Namun, air sumur 
itu justru mengering. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa 
airnya malah menjadi asin tidak dapat diminum.

Ia juga pernah berwudhu lalu menyiramkan air wudhunya 
pada sebatang pohon kurma dan pohon itu pun mati. Ia pernah 
mendatangkan anak-anak untuk diberkatinya. Ia pun mengusap 
kepala-kepala mereka. Karena hal itu, di antara mereka ada yang 
malah botak kepalanya dan ada pula yang cadel lidahnya. Ia juga 

                     

                
 Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran 
dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran (Al-’Ashr: 
1-3),” jawab Amru.

يَْرإٌد َوَصَدٌر، وَسائُِرَك نَْفٌر نَْقرٌ  نَّما أ نَت إ   اي َوبَُر اي وبَُر، إ 
 



Mimbar Jumat No.1121/XXII/2116

pernah mendoakan seorang laki-laki yang menderita penyakit 
mata. Ia usap kedua mata lelaki itu, namun ia malah menjadi 
buta.

Pembahasan
Dalam Surat Al-‘Ashr Allah Ta’ala berfirman :

Al-‘Ahsr artinya zaman atau masa yang padanya Bani 
Adam bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Malik 
telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam bahwa makna yang 
dimaksud adalah         :  waktu asar sampai maghrib, atau 
maghrib sampai isya.

Tetapi pendapat yang terkenal adalah yang pertama. Allah 
subhanahu wata'ala bersumpah dengan menyebutkan bahwa 
manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yakni rugi dan 
binasa.

                     

                
 Artinya : “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 
berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya 
menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi 
kesabaran”.

ي يََقُع ِفيِه َحَرََكُت بَِِن آ َدَم، ِمْن َخْْيٍ َوَشٍَ  ِ َماُن اَّلَّ : الزَّ   .الَْعْْصُ
، َعْن َزيِْد بِْن آ        لُ َوقَاَل َماِِلٌ ، َوالَْمْشهُوُر اْْل وَّ : ُهَو الَْعِِشُّ  .ْسََلَ

 

 العيش

  :الوقت من املغرب ا ىل العشاء. العيش : العيش
 ، آ خر الهنار من الزوال ا ىل الغروب. بفتح فكرس
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 }ِإال الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت{
 kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih. 

Maka dikecualikan dari jenis manusia yang terhindar dari 
kerugian, yaitu orang-orang yang beriman hatinya dan anggota 
tubuhnya mengerjakan amal-amal yang saleh.

dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran. Yakni 
menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan.

dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. Yaitu tabah 
menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang 
menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan 
kebajikan dan ia larang melakukan kemungkaran.

Demikianlah akhir tafsir surat Al-'Asr, segala puji bagi Allah 
subhanahu wata'ala atas segala karunia-Nya.

ْبِر{  }َوتَ َواَصْوا بِالصَّ

 }َوتَ َواَصْوا بِاْلَحقِ {

www. istiqlal.or.id

Layanan Masjid Istiqlal
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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, dibimbing olehpara Ustadz / Guru yang berpengalaman 
sebagaimana jadwal dibawah ini :

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Selasa

Rabu

Kamis

Sabtu

Ahad

Senin

Tgl/Bln

7 Agu

8 Agu

9 Agu

10 Agu

11 Agu

12 Agu

Narasumber

Drs. H. Sholahuddin 
Hamid, MA

Dr. M. Faisal 
Hamdani, MA

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA  

Drs. H. Sholeh Asri, 
MA

H. Nur Khayyin 
Muhdlor, Lc, MA  

KH. Misbah 
Munir,Lc, MA

Bahasan/ Materi

Mukasyafatul Qulub

Kifayatul Akhyar

Bidayatul Hidayah

Jalaalain

Muamalah

Kitab 
Bulughulmarom

Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal
 
 06 - 08 04 : 45 12 : 02 15 : 23 17 : 58 19 : 09

    09  04 : 44 12 : 02 15 : 23 17 : 58 19 : 09

    10 04 : 44 12 : 02 15 : 22 17 : 58 19 : 09

11 - 12 04 : 44 12 : 01 15 : 22 17 : 58 19 : 08

  

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Agustus  2021
JADWAL WAKTU SHALAT



Mimbar Jumat No.1121/XXII/2120

Nama Agama SemulaNo.

1 Shan Long  Konghuchu 

  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)

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

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

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

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

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

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 6 Juli - 6 Agustus  2021 :
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 30 Juli 2021, adalah untuk :
1. Almarhum KH. Abdur Raziq Musyafa Basya bin Dimyati, usia 

62 tahun. Wafat, 24 Juli 2021 di Depok
2. Almarhumah Hj. Zainab binti H. Yakub, usia 91 tahun. Wafat, 

29 Juli 2021 di Bima
3. Almarhum Chumaidi bin Sardi, usia 105 tahun. Wafat, 28 Juli 

2021 di Magelang Jatim
4. Almarhum Aurizal Nur bin H. Nuralim, usia 55 tahun. Wafat, 

28 Juli 2021 di Bogor
5. Almarhum Dismar Putra bin Muhammad Tasar, usia 51 tahun. 

Wafat, 24 Juli 2021 di Jakarta
6. Almarhum Tugiono, usia 50 tahun. Wafat, 27 Juli 2021 di Kediri
7. Almarhum H. Bakrah bin Arkim, usia 50 tahun. Wafat, di 

Serang Banten
8. Almarhum Aloysius Ariadi bin Sutoro, usia 71 tahun. Wafat, di 

Bekasi
9. Almarhum Arsyad bin H. Abdullah, usia 65 tahun. Wafat, 29 

Juli 2021 di Bogor
10. Almarhum Jumadiyono bin Walman, usia 49 tahun. Wafat, 11 

Juli 2021 di Depok Jaya
11. Almarhum R. Suprapto bin R. Siswomihardjo, usia 83 tahun. 

Wafat, 5 Juli 2021 di Purworejo
12. Almarhum Dr. H. Ali Rahmad, usia 56 tahun. Wafat, 24 Juli 

2021
13. Almarhumah Hj. Sarmi’ah binti Muhari, usia 88 tahun. Wafat, 

25 Juli 2021 di Pemalang
14. Almarhumah Hj. Yulaicha Fitria, Lc, M.Ag, usia 41 tahun.

Wafat, 26 Juli 2021 di Yogyakarta

َ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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15. Almarhumah Edah Jubaedah binti Mamad, usia 56 tahun. 
Wafat, 26 Juli 2021 di Sukabumi

16. Almarhumah Ibu Kholipah binti Rois, usia 95 tahun. Wafat, 25 
Juli 2021 di Pasar Minggu Jak-Tim

17. Almarhum Jumilah binti Adi Suwito, usia 81 tahun. Wafat, 25 
Juli 2021

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 09 Juli 2021, adalah untuk :
1. Almarhum Laksamana Madya TNI (Pur) R. Soedibjo Rahardjo 

bin Abdul Karnaen Roeslan Notoamidjojo, usia 86 tahun. 
Wafat, 06 Juli 2021 di Jakarta Selatan

2. Almarhum KH.M. Amien Noer bin Almagfurlah KH. Noer Ali, 
usia 74 tahun. Wafat, 08 Juli 2021 di Bekasi

3. Almarhum Ario Wicaksono Perkoso bin Soedradjat 
Wijonomukti, usia 40 tahun. Wafat, 05 Juli 2021 di Larangan, 
Tangerang

4. Almarhum Muhammad Husni bin Abdus Syukur, usia 76 
tahun. Wafat, 03 Juli 2021 di Jakarta

5. Almarhum Herdi Bardian bin Moch. Warsito, usia 53 tahun. 
Wafat, 23 Juni 2021 di Bekasi

6. Almarhum Djoko Widjojo bin Surowidjojo, usia 82 tahun. 
Wafat, 28 Juni 2021 di Jakarta

7. Almarhum H. Ahmad Iftah Sidik (Pengasuh Ponpes Fatahilah 
Bekasi). Wafat, 25 Juni 2021 di Bekasi

8. Almarhum Abdul Choir (Dudung) bin H. Hamdani, usia 71 
tahun . Wafat, 04 Juli 2021 di Rawamangun, Jak-Tim

9. Almarhum Yogo Indra Prastiyo bin Dwi Prastiyo, usia 27 
tahun Wafat, 05 Juli 2021 di Bekasi

10. Almarhum Rustamadji bin RS. Ngadimin, usia 63 tahun.  
Wafat, 25 Juni 2021 di Jakarta Pusat

11. Almarhum Ahmad bin M. Ayub, usia 65 tahun. Wafat, 30 Juni 
2021 di Jakarta Pusat

12. Almarhum Irwan bin Parlindungan Sirait, usia 54 tahun.  
Wafat, 03 Juli 2021 di Depok
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13. Almarhum Kusnadi bin Samun, usia 57 tahun. Wafat, 13 Juni 
2021 di Cibinong

14. Almarhum Samun bin Sanmungin, usia 78 tahun. Wafat, 23 
Juni 2021 di Jakarta

15. Almarhum Marhali bin Sainin, usia 64 tahun. Wafat, 05 Juli 
2021 di Ciputat, Tangsel

16. Almarhum Ahmad Soepomo bin Tokromo Karpin, usia 73 
tahun . Wafat, 06 Juli 2021 di Blora Jateng

17. Almarhumah Tri Lisa Handayani binti Reiner Bambang Buana 
Kamshi, usia 39 tahun. Wafat, 07 Juli 2021 di Malang, Jatim

18. Almarhumah Yusmaniar binti H.M. Ali Usman, usia 74 tahun.
Wafat, 22 Juni 2021 di Jakarta

19. Almarhumah Sumilah binti H. Jaini, usia 71 tahun. Wafat, 02 
Juli di Banyuwangi, Jatim

20. Almarhumah Darmi binti Surip Surokarso, usia 100 tahun. 
Wafat, 05 Juli 2021 di Lampung Utara

21. Almarhumah Hj. Yahmi binti Paeiro Parjo, usia 79 tahun. Wafat, 
03 Juli 2021 di Grobogan, Jateng

22. Almarhumah Nurhayati binti Sukarna, usia 52 tahun. Wafat, 07 
Juli 2021 di Ciledug 

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 16 Juli 2021, adalah untuk :
1. Almarhum KH. Abdul Rosyid Abdullah Syafii, usia 79 tahun. 

Wafat, 10 Juli 2021 di Jakarta
2. Almarhum Dr. KH. A. Lutfi Fathullah, MA bin H. Fathullah 

Mughni bin KH.Mughni, usia 57 tahun. Wafat, 11 Juli 2021 di 
Jakarta

3. Almarhum Muhammad Muntholip bin Muhammad Asrep, usia 
68 tahun. Wafat, 10 Juli 2021 di Sidoarjo

4. Almarhum H. Faried Rochadi bin H. Arief Santoso, usia 55 
tahun . Wafat, 27 Juni 2021 di Bekasi

5. Almarhum H. Tugiyo bin Karta Wijaya, usia 85 tahun. Wafat, 09 
Juli 2021 di Jakarta Barat
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6. Almarhum Kasmari bin Radiawan, usia 98 tahun. Wafat, 08 Juli 
2021 di Pemalang

7. Almarhum Sukarno bin Kasmari, usia 58 tahun. Wafat, di 
Tangerang

8. Almarhum Sukimin bin Slamet Marto Tinoyo, usia 64 tahun. 
Wafat, 09 Juli 2021 di Jakarta

9. Almarhum AKBP. (Purn). Kushari bin Kardjodikromo. Wafat, 
14 Juli 2021 di Sidoarjo

10. Almarhum H. Muhammad Iwan Sanwani bin H. Ilyas, usia 68 
tahun . Wafat, 13 Juli 2021 di Jakarta 

11. Almarhumah Cacih binti Kanda, usia 70 tahun. Wafat, 14 Juli 
2021 di Cilebut, Bogor

12. Almarhumah Asidah binti Mangil, usia 64 tahun. Wafat, 11 Juli 
2021 di Jakarta

13. Almarhumah Hj. Casmai binti Wahid, usia 71 tahun. Wafat, 10 
Juli 2021 di Cibubur, Jak-Tim

14. Almarhum H. Balkhi Wasyahari Bin H. Wasyhar, usia 71 tahun. 
Wafat, 15 Juni 2021, Pkl 18.16

15. Almarhumah Sodiyah binti Atmowikarto, usia 45 tahun . 
Wafat, 15 Juli 2021 di Depok

16. Almarhumah Hj. Neneng Sri Ekawati binti Adsan Kuswanda, 
usia 54 tahun. Wafat, 12 Juli 2021 di Pamulang Tang-Sel

17. Almarhumah Hj. Laksmi Nurani Usman Ismail, usia 76 tahun. 
Wafat, 16 Juli 2021 di Jakarta

18. Almarhumah Hj. Mainar binti Rasyad, usia 88 tahun. Wafat, 12 
Juli 2021 di Jakarta

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 23 Juli 2021, adalah untuk :
1. Almarhum R. Suprapto bin R. Siswomihardjo, usia 83 tahun. 

Wafat, di Purworejo
2. Almarhum Ujang Nanang bin Mamad, usia 50 tahun. Wafat, 18 

Juli 2021 di Sukabumi, Jabar.
(bersambung edisi selanjutnya)
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