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PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang di Muliakan Allah subhanahu wata'ala. 
Alhamdulillah besyukur kita kepada Allah subhanahu wata'ala, 

Yang telah memberikan sehat wal'afiyat dan nikmat yang banyak, 
semoga kita selalu dinaungi rahmat kebaikan dan keberkahan Allah 
subhanahu wata'ala. Selalu bershalawat dengan membaca Allahuma 
shalli ala sayidina Muhammad.

Hakekat hidup orang yang beriman adalah mengharap keridhaan 
Allah SWT. Melalui sajian Mimbar Jum'at yang rutin ini, semoga 
mengalir ilmu yang bermanfaat dan amal yang berkualitas, banyak 
hal untuk yang istimewa disuguhkan sebagaimana disampaikan 
Khatib Jum'at, Yang Mulia KH. Muhammad Cholil Nafis, Lc, Ph.D. 
Beliau Mengangkat Tema Penting yaitu,"Menjaga Keseimbangan 
Diri dengan Muhasabatun Nafsi", tentu kita merasa penasaran, 
bagaimana mengarahkan diri kita untuk kehidupan yang akan datang 
tentu banyak arahan yang bermanfaat, semoga kita bisa mengambil 
hikmahnya.

Walaupun Mimbar Jum'at ini sederhana namun tidak kala 
pentingnya kita membaca terutama pada kolom Hikmah yang 
ditulis oleh guru kita, Drs. KH. Ahmad Dzulfatah Yasin, MA tentang 
"Hakikat Panjang Umur bagi Seorang Muslim" semoga dapat kita 
menuai hikmahnya.

Kepada pembaca yang setia mengisi diri dengan ilmu tentu bacaan 
yang diharapkan adalah  bacaan yang berkualitas, mengandung ilmu 
dan keutamaan maka setiap terbit Mimbar Jum'at  selalu menyajikan 
Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, 
MA. Tulisan beliau pada serial edisi kali ini bertemakan "Ikhlas yang 
Membuat Iblis Angkat Tangan". Tidak ada jalan yang tidak dicapai 
iblis, namun ketika berhadapan dengan orang yang muhklisin, iblis 
akan berputus asa. Mari kita ikuti dan mengambil ilmu dari tulisan 
beliau.

Selain yang disebutkan diatas ada juga informasi dan tulisan yang 
bermanfaat untuk kita. Demikian selamat membaca. (IA)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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KHUTBAH JUM’AT

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 22 Jumadil Awal  1444 H / 16 Desember 2022 M)

Menjaga Keseimbangan Diri 
dengan Muhasabatun Nafs 

Oleh : KH. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA, Ph D. 
(Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI)

َتْغِفُرُه َونَُعْوُذ ِِبهلِل ِمْن  َتِعْيُنُه َونَس ْ َمُدُه َونَس ْ ّن إلَْحْمَد ِهلِل ََنْ
ِ
إ

اِلنَا َمْن ََيِْدِه هللُا فاََل ُمِضلّ  نَا َوَسيّئَاِت َأْْعَ ْوِر َأنُْفس ِ ََلُ  ُُشُ
َلا هللُا َوْحَدُه ََل . فاََل َهاِدَي ََلُ  َوَمْن يُْضِلْلُ 

ِ
َل إ
ِ
َأْشهَُد َأْن ََل إ

َمَوإِت َوْإأَلَرِضنَي ، َوَأْشهَُد  َُشِيَْك ََل َربُّ إلََعالَِمنَي َوقَيُّوُم إلسا
اهُما صَ  ًة ِللَْعالَِمنْيَ , َإلل ًدإ َعْبُدُه َوَرُسوَُلُ َرْْحَ ْ َأنا ُمَحما ّلِ َوَسّّلِ

اِبِه َوإلَتاِبِعنيَ  ٍد َوعَََل أ َِلِ َوَأْْصَ ِدََن ُمَحما ّيِ  َوَِبِرْك عَََل س َ
اِتِه  ا بَْعُد فَيَا ِعَباَد هللِا ،  َوإلَْعاِمِلنْيَ ِبُسن ـِْن . َأما ي ََل يَْوِم إِلّ ِ
إ

نا َخْيَ 
ِ
ُدْوإ فَا إِد إلتاْقَوى,  ُأْوِصْيُُكْ َونَْفِِس ِبَتْقَوى هللِا ، َوتََزوا إلزا

ا بَْعُد.  ْسِلُمْوَن. َأما َلا َوَأنُُتْ مُّ ِ
اُقوإ هللَا َحقا تَُقاِتِه َوََل تَُمْوتُنا إ  إت

: نيَ إلقائل ُق دَ ْص وقد قال هللا تعايل يف كتابه إلكرمي وهو أَ 
ََي  أ عوذ ِبهلل من إلش يطان إلرجمي، بسم هللا إلرْحن إلرحمي

يَن أ   ِ َا إَّلا اُقوإ َأَيُّ َمْت ِلَغٍدۖ  َوإت َ َولَْتْنُظْر نَْفٌس َما قَدا اُقوإ إَّللا َمنُوإ إت
 َ يَن نَُسوإ إَّللا ِ َ َخِبٌي ِبَما تَْعَملُوَن َوََل تَُكونُوإ ََكَّلا نا إَّللا ِ

َ ۚ إ إَّللا
ِئَك ُُهُ إلَْفاِسُقونَ  ٰـَ َ  فَأَنَْساُُهْ َأنُْفَسهُْمۚ  ُأول
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Hadirin  jamaah Jumah yang dirahmati Allah SWT.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah 

subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya 
berupa iman dan Islam serta ma’unah-Nya, sehingga pada 
kesempatan kali ini kita dapat menjalankan ibadah Jum’at 
berjemaah di Masjid Istiqlal yang penuh barokah. Mudah-
mudahan amal dan ibadah ini menjadi amal baik kita dan 
kelak menjadi bekal untuk menghadap keharibaan-Nya. Amin 
ya Rabbal’alamin. Shalawat serta salam kita haturkan kepada 
junjungan kita Nabi besar Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wasallam yang telah menunjukkan manusia ke jalan kebenaran 
nan lurus, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah.

Hadirin  jamaah Jumah yang dirahmati Allah SWT.
Akhir tahun dan menyambut Tahun baru menjadi salah satu 

momentum bagi semua masyarakat untuk muhasabah (evaluasi 
diri). Yaitu bertafakkur, merenungi, dan mengoreksi semua hal 
yang telah dilakukan pada hari-hari kemarin dan apa yang mesti 
direncanakan di tahun depan. Hal ini menjadi penting yang tidak 
boleh ditinggalkan guna memperbaiki amal dan karya tahun 
selanjutnya. Sebab, dalam muhasabah (intropeksi), seseorang 
sedang mengoreksi dirinya sendiri perihal apa saja yang mereka 
lakukan selama satu tahun. Mereka juga “membaca” perbuatan-
perbuatan yang dilakukan dalam mengisi hidup setiap harinya. 
Akan tetapi, selain dilakukan di acara tahunan, intropeksi 
seharusnya juga dilakukan dalam setiap hari, bahkan setiap 
waktu akan melaksanakan dan setelah melaksanakan kegiatan.

Sahabat Umar bin Khattab radhiallahu anhu pernah 
mengingatkan agar kita bermuhasabalah atas diri sendiri 
sebelum kita dihisab pada hari kiamat kelak, karena dengan 
muhasabah tersebut dapat  lebih ringan menghadapi hisab 
kelak. Untuk itu, beliau berwasiat agar kita bersiap diri dengan 
amal shaleh.
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Ada dua waktu untuk melakukan muhasabah. Pertama 
sebelum melakukan aktifitas dan yang kedua setelah 
melakukan aktifitas. Sebelum melaksanakan pekerjaan bahkan 
saat  merencanakan sebaiknya kita mengetahui semua halnya. 
Minimal harus sudah terjawab pertanyaan, untuk apakah hal 
itu dilakukan? Dan apakah perbuatan itu dapat mengubah diri 
kearah yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah 
subhanahu wata'ala? Sekiranya pertanyaan itu bisa terjawab 
dan dapat dipastikan membawa dampak positif dan kebaikan 
maka laksanakannlah dan tuntaskanlah semua pekerjaan 
itu. Jika perkerjaan itu membawa dampak negatif dan dapat 
menjauhkan diri dari ridha Allah subhanahu wata'ala maka 
tinggalkanlah perbuatan itu.  

Adapun muhasabah setelah melakukan aktifitas adalah 
mengadili diri sendiri. Pada saat merenung tentang diri itulah 

ُبو “قال معر ريض هللا عنه:  ُبوا َأنُْفَسُُكْ قَْبَل َأْن ُُتَاس َ ا، َحاس ِ
َُّه َأْهَوُن عَلَْيُُكْ ِِف الِْحَساِب  ن

ِ
َوِزنُوا َأنُْفَسُُكْ قَْبَل َأْن تُوَزنُوا، فَا

، يَْوَمِئٍذ  َُّنوا ِللَْعْرِض اأَلْكََبِ ُبوا َأنُْفَسُُكُ الَْيْوَم، َوتََزي غًَدا، َأْن ُُتَاس ِ
َفى ِمنُُْكْ َخاِفَيٌة. حماس بة “رواه ابن أ يب ادلنيا ِف ” تُْعَرُضوَن ال ََتْ

 22. ص” النفس
 Artinya : Umar bin Khattab ra. berkata: “Bermuhasabahlah atas 

diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab pada hari kiamat, dan 
timbanglah amal kalian di dunia ini sebelum nanti ditimbang 
pada hari kiamat. Sesungguhnya kalian akan merasa ringan 
dengan bermuhasabah pada hari ini untuk menghadapi hisab 
kelak. Dan berhiaslah kalian (dengan amal sholeh) untuk 
menghadapi hari pameran agung. Pada hari itu perbuatan 
kalian akan ditampilkan tidak ada yang tersembunyi sedikitpun.”
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kita flashback ke belakang untuk meninjau kembali episode 
dari kehidupan yang telah lewat. Ketika proses muhasabah 
berlangsung maka hati nurani memegang peranan penting dan 
mengambil posisi sebagai hakim atau penilai bagi perbuatan-
perbuatan yang telah dilakukan. Muncullah rasa kepuasan 
dan kebahagiaan manakala mengingat perbuatan baik yang 
telah dilakukan, namun acap kali muncul rasa kesedihan 
dan penyesalan manakala mengingat perbuatan buruk yang 
dilakukan. Peran hati nurani tersebut dinamakan retrospektif 
(penilaian moral terhadap perbuatan yang telah dilakukan).

Dari muhasabah akan muncul kesadaran diri. Kesadaran 
diri merupakan titik tolak perubahan yang mendasar bagi 
kehidupan manusia. Setelah kesadaran diri muncul pada 
diri seseorang lalu sebuah tujuan hidup biasanya akan 
terbentang dengan jelas, muncul pula sebuah tekad untuk 
mewujudkannya. Lalu dibuatlah perencanaan tentang apa-
apa yang mesti dilakukan ke depan sebagai persiapan dan 
perbekalan menuju kesuksesan hari kemudian.

Hadirin, jamaah Jum’ah rahimakumullah. 
Ada dua hal penting yang harus kita introspeksi, yaitu 

penggunaan waktu yang efektif dan fenomena alam yang banyak 
musibah. Momentum akhir tahun dan menyongsong tahun 
baru adalah putaran waktu untuk sarana muhasabah, apakah 
sudah efektif kita menggunakan waktu atau waktu-waktu kita 
terbuang oleh hal-hal yang tak bermanfaat. Kini media sosial 
adalah godaang yang paling kuat untuk membuang-buang 
waktu secara sia-sia bahkan menjadi ladang dosa. Para ulama 
dan para pahlawan itu hebat bukan karena hidupnya panjang 
ratusan tahun tetapi karena pandai memanfaatkan waktu 
untuk kebaikan umat manusia semasa hidupnya dan generasi 
berikutnya. Seperti Imam Syafi’i sebagai pendiri mazhab terus 
dikenang dan karya-karyanya terus hidup dan dipelajari hanya 
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umur 54 tahun, yaitu lahir tahun 150 H dan wafat tahun 204H.
Betapa pentingnya penggunaan waktu yang efektif sehingga 

Allah subhanahu wata'ala bersumpah demi waktu. Ada empat 
waktu dan nama surat dalam al-Qur’an yang dijadikan 
sumpah oleh Allah subhanahu wata'ala. Pertama, Allah 
subhanahu wata'ala. bersumpah demi waktu Fajar (Al-Fajr). 
Dalam sumpahnya Allah subhanahu wata'ala. memberikan 
waktu kepada manusia untuk digunakan sebanyak banyaknya 
untuk berpikir, merenung, dan merencanakan apa yang akan 
dilakukan selama hidupnya. Kedua, Allah bersumpah demi 
waktu Dhuha (Al-Dhuha). Waktu Dhuha diibaratkan sebagai 
masa muda. Masa ketika manusia berada dalam puncak 
fisik yang kuat dan kokoh. Dalam Surah Ad-Duha, yang 
isinya perintah dari Allah agar manusia di usia produktifnya 
berkarya, berkarya dan beramal shaleh.

Ketiga, Allah subhanahu wata'ala bersumpah demi waktu 
‘Ashar (Al-‘Ashr). Dalam surah itu Allah menegaskan seluruh 
manusia merugi bila mereka menyia-nyiakan masa muda. 
Karena waktu ‘Ashar itu hampir selesai jam kerja dimana 
manusia akan pulang dan akan masuk usia pensiun. Rata-
rata manusia merugi kecuali orang-oranng yang beriman 
dan beramal shaleh. Keempat, Allah subhanahu wata'ala. 
bersumpah demi waktu malam (Al-Lail). Waktu malam adalah 
waktu gelap yang disediakan utk tidur dan istirahat. Dalam 
kehidupan manusia bagai waktu kematia. Biasanya orang yang 
tidur nyenyak karena kondisi tubuh yang prima dan aktifitas 
keseharian menyenangkan. Begitulah kematian manusia akan 
menikmati di alam kubur dan kelak di akhirat masuk surga 
dengan ridha Allah subhanahu wata'ala. karena beramal baik 
di dunia. 

Apa muhasabah yang hendak disampaikan, bahwa  
secara filosofis ketika manusia di waktu Fajar, di masa awal 
kehidupannya bisa merencanankan dengan baik, di waktu 
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Dhuha pada masa produktif berkarya dan bekerja untuk 
kebaikan orang banyak dan beramal shaleh, di waktu Ashar 
atau usia senja menjadi masa di mana ia tidak akan merugi. 
Terakhir, di waktu malam atau sesudah meninggal, manusia 
itu akan dapat 'tidur' dengan nyenyak atau tenang.

Muhasabah kedua adalah fenomena musibah yang datang 
silih berganti di beberapa tempat di Indonesia, seperti gempa, 
longsor dan potensi sunami. Musibah yang datang silih 
berganti sekiranya dapat menjadi bahan introspeksi diri. 
Adakalanya musibah merupakan sebuah ujian dari Allah 
subhanahu wata'ala dan adakalanya pula musibah merupakan 
teguran atau bahkan laknat/adzab dari Allah subhanahu 
wata'ala. Musibah bisa menjadi peluang koreksi batin. Boleh 
jadi kesulitan itu bersumber dari diri sendiri karena kita 
sendiri yang mengundang permasalahan atau dosa-dosa yang 
menutup dari kasih sayang Allah. 

Musibah kadang datang untuk memperingatkan kita, 
sedikit mencubit kita, agar segera tersadar dan kembali ke jalan 
Allah setelah beberapa waktu tersesat. Awalnya hanya cubitan 
kecil. Jika kita tidak juga merasa, kemudian diingatkan dengan 
dipukul sedikit keras. Jika tidak terasa juga kemudian dipukul 
dengan tenaga yang lebih besar. Bukankah kadang seseorang 
harus disentak atau ditendang agar tidak terperosok ke dalam 
jurang yang dalam. Karena sakit akibat jatuh ke dalam jurang 
jauh lebih fatal dibanding sakit akibat ditendang atau disentak 
untuk mengingatkan.

Kala musibah sebagai ujian yang diberikan oleh Allah 
kepada hamba-Nya maka setiap ujian  akan disesuaikan 
dengan tingkat ketakwaan seorang hamba tersebut. Sudah 
barang tentu manusia yang paling bertakwa akan diuji dengan 
ujian yang semakin berat sesuai dengan tingkatan dan kadar 
iman serta takwanya kepada Sang Pencipta.  Selain sebagai 
sebuah ujian, terkadang musibah merupakan teguran dari 
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Allah subhanahu wata'ala atas perbuatan yang dilakukan oleh 
manusia yang menjurus pada kemaksiatan atau kemungkaran. 
Bahkan yang lebih mengerikan apabila musibah merupakan 
suatu adzab yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang 
maksiat, ingkar dan kufur kepada Allah subhanahu wata'ala. 
Dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman:

Tak ad acara yang lebih dalam menghadapi musibah 
kecuali dengan muhasabah diri tentang segala perbuatan 
yang mengandung dosa dan merusak pada tatanan alam 
semesta. Meskipun semua musibah pasti datangnya dari 
Allah subhanahu wata'ala. namun semua itu ada sebab dan 
musabbabnya. Hukum alam dan kausalitas sebuah keniscayaan 
yangb Allah subhanahu wata'ala ciptakan untuk hamba-Nya. 
Ada dua cara untuk menghindari adzab Allah subhanahu 
wata'ala. sebagaimana  dalam firman-Nya: 

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut 
disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah 
menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

                   

              

Artinya : “Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang 
kamu (hai Muhammad, pent) berada diantara mereka, dan 
Allah tidak akan mengazab mereka sedang (mereka) senantiasa 
beristighfar (minta ampun kepada Allah)” (QS. Al-Anfaal: 33).
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Ayat  ini menerangkan kepada kita tentang dua sebab yang 
melindungi umat Islam dari datangnya bencana dan azab Allah,  
yaitu  Keberadaan Rasululullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
di tengah umat Islam secara khusus dan umat manusia 
secara umum dan Istighfar (permohonan ampunan) kepada 
Allah subhanahu wata'ala  atas segala dosa dan maksiat. Jadi 
pelindung yang pertama sudah dicabut oleh Allah subhanahu 
wata'ala karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sudah wafat. 
Sedangkan pelindung kedua masih terus ada selama umat 
Islam membaca istighfar seraya mohon ampun kepada Allah 
subhanahu wata'ala. 

Semua tergantung pada introspeksi kita pada diri sendiri. 
Apakah musibah yang turun karena kami banyak berbuat 
maksiat dan dosa atau turun musibah di saat kita banyak 
bersyukur dan taat kepada perintah-Nya dan menjauhi segala 
larangan-Nya? Diri kita sendiri yang paling mengeetahuinya. 
Mulai sekarang mari kita mengubah persepsi. Apakah yang 
akan menimpa kita, entah nikmat atau musibah, kita hadapi 
dengan ikhlas, ridha karena semuanya adalah kasih sayang 
dari Allah untuk meninggikan deraja kita di hadapan Allah 
subhanahu wata'ala. Dan mari kita syukuri dengan sikap sabar 
dan syukur. Bersyukur dengan semua potensi di jasad dan jiwa 
kita yang Allah karuniakan, dengan mengabdi sebaik-baiknya, 
bertaqwa kepada Allah dengan taqwa yang sebenarnya. 

Hadirin, jama’ah Jum’at rahimakumullah.
Di akhir tahun 2022 dan menyongsong tahun 2024 mari 

kita muhasabah terhadap apa yang telah kita perbuat dan 
resolusi apa yang hendak kita realisasikan. Hanya dengan 
muhasabah yang dapat menjaga keseimbangan diri, baik 
dalam kondisi sempit maupun saat lapang kehidupan kita. 
Karenanya, khatib mengajak Jamaah sekalian menjadi diri 
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yang lebih baik, pemimpin yang lebih bermanfaat dan teman 
yang lebih menginspiratif. 

Pertama, mari bersama-sama kita meningkatkan pe-
mahaman terhadap Agama Islam dengan mempelajari Al-
Quran dan Al-Sunnah  dari guru yang tepat. Kedua, mari kita 
tegakkan shalat. Sebab, shalat itu bukan untuk Allah subhanahu 
wata'ala. melainkan untuk memperbaiki sel-sel yang ada di 
tubuh kita agar menjadi semakin baik dan dipenuhi dengan 
jiwa-jiwa yang tulus sehingga dapat mencegah kemunkaran 
dan perbuatan keji. Ketiga, keluarkan zakat, perbanyak infak, 
dan sedekah, agar Allah senantiasa memberikan rahmat dan 
hidayah kepada kita, serta dijauhkan dari segala mara bahaya 
dan musibah. 

Mudah-mudah seluruh upaya dan ijtihad kita diberi 
petunjuk oleh Allah subhanahu wata'ala. Dan senantiasa selalu 
tertanam dalam diri kita apapun yang dilakukan semata-mata 
ikhlas dan mengharap ridha Allah subhanahu wata'ala. 

ِم َوهللُا تََعاىل يَُقْول  ُم هللا َمِِلِ إلَعَّلَّ ِم لََكَ نَّ َأَحَسَن إللََكَ
ِ
إ

ِجيِ َوِبَقْوِِلِ ََيَْتِدي إملُهَْتُدْوَن.  ْيَطاِن إلرَّ ِ ِمَن إلش َّ  مِ ْس بِ , َأُعوُذ بـِاَّللَّ
ُ َأَحٌد ﴿,  ْيِ حِ ن إلرَّ ْح هللا إلرَّ  َمُد ﴿١قُْل ُهَو إَّللَّ ُ إلصَّ ﴾ ٢﴾ إَّللَّ

ََبَرَك  .  ﴾٤﴿ .﴾ َولَْم يَُكْن َِلُ ُكُفًوإ َأَحد٣لَْم يَِِلْ َولَْم يُوََلْ ﴿
ْكِر  ِ ُُكْ ِبَماِفْيِه ِمَن إلا َ هللا ُِِلْ َولَُُكْ ِِفْ إلُقْرأ ِن إلَعِظْيِ َونََفَعِِنْ َوِإّيا
. َوقُْل َرِبا  ِمْيُع إلَعِلْيُ َُّه ُهَو إلسَّ ْ َوِمنُُْكْ ِتََّلَوتَُه ِإن . َوتََقبََّل ِمِناِ إحلَِكْيِ

إِحِ  .إْغِفْر َوإْرَحْم َوَإنَْت َخْْيُ إلرَّ  ْْيَ
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Khutbah Kedua 

الَّ هللا َُوْحَدُه 
ِ
ََلَ ا
ِ
ا َكامَ َأَمَر. َوَأْشهَُد َأْن اَلا دًا َكّثْْيً ّ ََحْ احلَْمُد لِّله

ّيهَداَن  ْرغَامًا ّلَمْن َجَحَد ّبّه َوَكَفَر. َوَأْشهَُد َأنَّ س َ
ِ
اَلََشّيَْك ََلُ ا

ُد اخلََلآئّقّ  يهّ دًا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ س َ . َصَّلَّ هللُا عَلَْيّه  ُمَحمَّ َوالبَََشّ
ْوَن.  َااحلَاِّضُ آَأُّيه ا بَْعُد: فَيآ اّبّه َمَصاّبْيَح الُغَرّر. َأمَّ آَّلّ َوَأْْصَ َوعَََّل أ
ُأْوّصْيُُكْ َونَْفِّسْ ّبَتْقَوى هللّا فََقْد فَاَز املُتَُّقْوَن. َوافَْعلُْوااخلَْْيَ 

آّت. َواْعلَ  ّيهآ آ َعّن الس َّ آ َأنَّ هللا ََأَمَرُُكْ ّبآَْمٍر بََدَأ ّفْيّه َواْجتَّنُبْوأ ُمْوأ
َحّة ّبُقْدّسّه. فَقَاَل تعاىل ِّفْ ّكتَاّبّه  بهّ ّبنَْفّسّه َوثَنَّاّبَمَلآئَّكّة املُس َ
َْحّن  . ّبْسّم هللّا الرَّ ّجْْيّ ْيطَاّن الرَّ الَكّرْْيّ  َأُعْوُذ اّبهلل ّّمَن الش َّ

نَّ هللَا َوَمَلآ  ِ
. ا آ الَرّحْْيّ آَمنُْوأ ْيَن أ ّ َااَّلَّ آَأُّيه ئَّكتَُه يَُصلهْوَن عَََّل النَِّّبْ يَآ

آ  آ عَلَْيّه َوَسلهُّمْوا تَْسّلْيًما. فَآَّجْيُبْوأآهللا َّاىَل َماَدعَاُُكْ َوَصلهْوأ هْوأ َصل
ٍد  ّيهّداَن ُمَحمَّ َّهُمَّ َصلهّ عَََّل س َ . الل هُّمْوأ  عَََّل َمْن ّبّه َهَداُُكْ َوَسل

آَّلّ  . َوعَََّل التَّاّبّعَْنَ َوبَاّبّعْ  التَّاّبّعَْنَ َوَمْن َوعَََّل أ ّعَْنَ ّبّه َأَْمَ  َوّْصْ
ّتَك  ْيّن. َواْرَض هللا َُعنَّا َوَعْْنُْم ّبَرَْحَ ّ ىَل يَْوّم اله

ِ
ْحَساٍن ا

ِ
تَّبَعهُْم اّب

َّهُمَّ اْغّفْر ّللُْمْؤّمّنَْنَ َواملُْؤّمنَاّت  . الل َْنَ َواملُْسّلّمَْنَ ََيَأْرَحَم الرَاَّحّ
ْيُع قَرّيٌْب ُمّجْيٌب  ََّك ََسّ ن

ِ
آّء ّمْْنُْم َواأَلْمَواّت ا َواملُْسّلَماّت اأَلْحيآ

َة  َّهُمَّ اْصّلْح ُأمَّ ٍد. الل يهّداَن ُمَحمَّ َة س َ ُأمَّ َّهُمَّ انُُْصْ َعَواّت. الل الَّ
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ّداَن ُمَحمَّ  يهّ َة س َ ٍد. اللههُمَّ انُُْصْ ُأمَّ ّداَن ُمَحمَّ يهّ ٍد. اللههمَّ انُُْصْ َمْن س َ
تَنَا  ْيَن. َواْجَعْل بَْْلَ ّ ْيَن. َواْخُذْل َمْن َخَذَل اله ّ نََُصَ اله
نَُّة َرُسْوِّلَ ََي  رّْي ّفْْيَا َأْحاكَُمَك َوس ُ ًة ََتْ يَّا َهّذّه بَْْلَ نُْدْوّنيْس ّ ِ

ا
. َهَذا َحالُناَ  ْْيٍ ََل ُكهّ ش َ

ِ
آّالهَنَا َوا َفى  ََحه ََي قَيهْوُم. يآ ََيهللا اَُلََيْ

آَء  آَء َوالَفْحشآ َّهُمَّ اْدفَْع َعنهَا الَغلآَء َوالَبلآَء َوالَوبآ عَلَْيَك. الل
آئَّد َواّلمَحَن مَا  َدأ ُيوَف املُْخَتّلَفَة َوالشَّ َواملُْنَكَر َوالَبْغَ  َوالس ه

انّ  ًة َوّمْن بُْْلَ اَن َهذَا خَاصَّ املُْسّلّمَْنَ  َظهََر ّمْْنَا َومَا بََطَن ّمْن بََْلّ
ًة ََي َربَّ الَعاملََْنَ  َم َواملُْسّلّمَْنَ َوَأْهّكّ عَامَّ ََ ْس

ِ
َّهُمَّ َأّع ََّ اال . الل

ْيّن.  ّ ْر َأْعَداَء اله اّفَضَة َواملَُْشّّكَْنَ َوَدّمه الَكَفَرَة َواملُْبَتّدعَّة َوالرَّ
 َّ َّهُمَّ ّواَليَتَنَا ّفْيَمْن َخافََك َوات َّنَا اْغّفْر لَنَا َواْجَعّل الل َقاَك. َرب

 ًَّ َعْل ِّفْ قُلُْوّبنَا ّغ ميَْاّن َواَل ََتْ
ِ
َبُقْواَن اّبال ْيَن س َ ّ ْخَواّننَا اَّلَّ

ِ
َواّل

نًَة  نْيَا َحس َ آّتنَا ِّفْ اله َّنَا أ . َرب ََّك َرُؤوٌف َرّحْْيٌ َّنَا ّان آَمنُْوا َرب ْيَن أ ّ ّلَّلَّ
نًَة َوّقنَا عَ  ّ َربهّ َوِّفْ األآّخَرّة َحس َ  العَاملََْنَ  َذاَب النَّاّر َواحلَْمُد لِّله

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. 
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Umur yang panjang diisi dengan amalan baik, bukti kualitas 
hidup. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wata'ala ber-

firman, ''Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu 
ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang 
ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya (yang Dia 
sendirilah yang mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu 
(tentang berbangkit itu)'' (QS. 6: 2).

Umur manusia sepenuhnya ditentukan oleh Allah subhanahu 
wata'ala. Manusia hanya dapat menerima keputusan Allah 
subhanahu wata'ala tentang umurnya. Karenanya, manusia 
tidak mengetahui panjang pendek umurnya. Manusia juga tidak 
mengetahui sampai kapan ia akan hidup di dunia. Hanya Allah-
lah yang mengetahui.

Manusia juga tidak bisa mengurangi atau menambah 
umurnya. Jika ajalnya telah tiba, maka manusia akan mati 
walaupun ia berusaha mengundurkannya. Dan, jika ajalnya 
belum tiba, manusia tetap tidak akan mati walaupun ia berusaha 
mempercepat kematiannya. Allah SWT menegaskan, ''Tiap-tiap 
umat mempunyai batas waktu; maka jika telah datang waktunya, 
mereka tidak akan dapat mengundurkannya barang sesaat pun 
dan tidak dapat (pula) memajukannya'' (QS. 7: 34).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang umatnya 
memohon kematian. Beliau bersabda, ''Janganlah salah seorang 
di antara kamu sekalian mengharapkan kematian dan jangan pula 
berdoa agar cepat mati sebelum kematian itu benar-benar datang 
kepadanya. Sesungguhnya jika salah seorang di antara kamu 
sekalian mati, maka terputuslah amalnya. Dan sesungguhnya 

HIKMAH

Hakikat Panjang Umur 
bagi Seorang Muslim

Oleh : Drs. KH. Dzulfatah Yasin, MA
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tidak ada yang dapat menambah umur seorang mukmin kecuali 
kebaikan yang diperbuatnya.'' (HR. al-Bukhari).

Umur yang diberikan Allah subhanahu wata'ala kepada 
manusia adalah amanat yang harus dijaga dengan baik. 
Karenanya, harus diisi dengan kebaikan-kebaikan dan amal 
saleh. Nilai umur manusia tidak ditentukan oleh panjang atau 
pendeknya, melainkan oleh kualitas amal yang diperbuat dalam 
masa hidupnya.

Dalam pandangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, 
umur yang panjang pada hakikatnya adalah yang diisi dengan 
perbuatan baik dan amal saleh. Beliau bersabda, ''Barang siapa 
yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, 
maka hendaklah ia berbuat baik kepada kedua orang tua dan 
menjalin silaturrahim dengan sesama.'' (HR. Ahmad).

Panjangnya umur seseorang tidak akan bernilai sama sekali 
jika tidak diisi dengan amal saleh. Bahkan, boleh jadi hanya 
menjerumuskan ke dalam azab Allah subhanahu wata'ala. 
Umur panjang yang diisi dengan perbuatan baik dan amal saleh 
menjadi bukti kualitas hidup manusia di dunia dan meninggikan 
derajatnya di sisi Allah subhanahu wata'ala.

Ketika ditanya tentang siapa orang yang paling baik, 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ''Yaitu orang 
yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang yang 
paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk 
amalnya'' (HR Ahmad).

Setiap Muslim hendaknya menyadari kembali bahwa 
kematian akan datang tanpa diduga. Kesadaran terhadap hal ini 
akan memotivasi untuk bersegera mengisi umur di dunia dengan 
perbuatan baik dan amal saleh. Sebab, umur yang disia-siakan 
pada akhirnya hanya akan melahirkan penyesalan yang tidak 
berguna. Semoga kita termasuk orang yang pandai mengisi dan 
menfaatkan sisa umur dengan hal yang mengundang rahmat dan 
ridha Allah subhanahu wata'ala, sehingga mati dalam keadaan 
Husnul khatimah. Wallahu a'lam. r
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Al-mukhlishin dan al-mukhlashin berasal dari akar kata 
akhlasha – yukhlishu, berarti ‘tulus’, ‘jujur’, ‘jernih’, ‘bersih’, 

dan ‘murni’. Dari akar kata tersebut lahir kata mukhlish, 
jamaknya mukhlishun dalam bentuk marfu’ dan mukhlishin 
dalam bentuk manshub dan majrur. Artinya orang yang setulus-
tulusnya mengikhlaskan diri di dalam upaya mendekatkan diri 
sedekat-dekatnya kepada Allah SWT. Perkataan, pikiran, dan 
segenap tindakannya hanya tertuju kepada Allah SWT.

Kalangan ulama tasawuf menjelaskan pengertian ikhlas 
sebagai upaya untuk menyucikan ketaatan dari perhatian sesama 
makhluk dan menjadikan Allah SWT sebagai tujuan dalam 
berbagai ketaatan yang dilakukannya. Kebalikan dari ikhlas ialah 
ria, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan selain untuk Allah 
SWT, juga untuk mendapatkan pujian dari makhluk. Ria terjadi 
manakala seseorang mulai menikmati pujian dari kebaikan yang 
dilakukannya.

Syekh al-Fudhail mengatakan, “Menghentikan suatu amal 
karena manusia adalah ria, sedangkan mengerjakan sesuatu 
karena manusia adalah syirik.” Sahl bin Abdullah mengatakan, 
ikhlas merupakan ibadah yang paling sulit bagi jiwa karena diri 
manusia tidak punya bagian di dalamnya.

Menurut Ruwaim bin Ahmad bin Yazid al-Baghdadi, ikhlas 
adalah segala amal yang dilakukan pelakunya tidak bermaksud 
mendapatkan balasan, baik di dunia maupun di akhirat. 
Ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya 
sebagaimana ia menyembunyikan kejelekannya. Abu Ya’kub 

GORESAN IMAM BESAR
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as-Susiy rahimahullah mengatakan, barang siapa melihat dalam 
keikhlasannya suatu keikhlasan maka keikhlasannya itu masih 
memerlukan keikhlasan lagi.

Dalam hadits qudsi, Nabi bersabda, “Ikhlas merupakan 
satu rahasia di antara rahasia-Ku, Aku menaruhnya dalam hati 
hamba-hamba yang Kucintai.” Dalam hadits lain dikatakan, “Aku 
berlepas diri dari persekutuan orang-orang yang menyekutukan 
Allah dengan sesuatu. Barang siapa yang melakukan suatu 
amal yang di dalamnya ia menyekutukan Aku, maka Aku akan 
melepaskan diri dari padanya.” “Sungguh berbahagialah orang-
orang yang ikhlas, sebab merekalah yang menjadi pelita hidayah 
dan merekalah yang membuat semua malapetaka akan hilang.”

Awal ikhlas dan tauhid serta caranya adalah sebagaimana 
disebutkan Allah dalam Al-Quran , surah al-Ikhlas. Kemudian, 
ikhlas dalam ketaatan, Allah berfirman, “Padahal mereka tidak 
disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan 
ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus” 
(QS. al-Bayyinah (98): 5).

Dari kata ikhlash lahir kata mukhlash, jamaknya mukhlashin 
berarti berarti orang yang mencapai puncak keikhlasan 
sehingga bukan dirinya lagi yang berusaha menjadi orang 
ikhlas (mukhlashin), melainkan Allah subhanahu wata'ala 
yang proaktif untuk memberikan keikhlasan. Al-mukhlishin 
masih sadar kalau dirinya berada di posisi ikhlas, sedangkan 
al-mukhlashin sudah tidak sadar kalau dirinya sedang berada 
dalam posisi ikhlas. Keikhlasan sudah merupakan bagian dari 
kebiasaan dalam kehidupan sehari-harinya.

Jika kadarnya masih dalam batas mukhlishin maka masih 
riskan untuk diganggu dengan berbagai provokasi iblis karena 
masih menyadari dirinya berbuat ikhlas. Sedangkan, mukhlashin, 
iblis sudah menyerah dan tidak bisa lagi mengganggunya 
karena langsung didukung oleh Allah subhanahu wata'ala. 
(Bersambung) (Harian Republika, 9 Desember 2022/15 Jumadil 
Ula 1444 H).  (DN) 
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Doa Nabi Ibrahim untuk keluarga. Yang diabadikan dalam 
Al-Qur'an:

Lalu nabi Ibrahim pergi dari istri serta anaknya. Siti Hajar dan 
bayinya menangis meronta-ronta karena air susu Hajar sudah 
kering. Lalu Siti Hajar berlari ke bukit Shafa lalu melihat ada 
air di bukti Marwah, larilah ia ke bukti Marwah. Dari Marwah 
tidak ada air, lalu melihat di Shafa ada air larilah beliau ke Shafa 
begitu seterusnya. Sehingga peristiwa ini diabadikan oleh Allah 
subhanahu wata'ala,

               

                   

               
 Artinya : “Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah 
menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang 
tidak ada tanamannya (dan berada) di sisi rumah-Mu 
(Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan kami, (demikian itu 
kami lakukan) agar mereka melaksanakan salat. Maka, 
jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka 
dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-
mudahan mereka bersyukur” (QS. Ibrahim : 39).

KAJIAN JUM'AT PILIHAN

Keluarga Pilihan
(Lanjutan 3-Habis)

Oleh : KH. Abdul Wahab Dasuki Adnan



Mimbar Jumat No.1193/XXIV/2218

Shafa Marwa adalah perilaku syiar-syiar Allah SWT yang 
dilakukan oleh wanita yang memperjuangkan anaknya. Sehingga 
Allah SWT tugaskan kepada malaikat Jibril untuk mengeluarkan 
air dari kaki Ismail. Lalu, memancarlah mata air dari kaki Ismail 
dan Siti Hajar turun dari bukit Marwah dan mengumpulkan air 
itu dengan bahasa “zam zam zam”  yang saat ini kita kenal dengan 
mata air zamzam. Perjuangan seorang Siti Hajar demi anaknya, 
perjuangan seorang Ibrahim demi anaknya. Maka kesuskesan 
seorang nabi Ibrahim itu didalam doanya adalah selalu berdoa 
untuk keluarga. Apa doa nabi Ibrahim?

Yang diminta oleh Ibrahim bukan pangkat jabatan yang 
tinggi, bukan harta yang banyak tetapi anak-anak yang sholeh. 
Mengapa? Sebab jikalau kita punya keturunan yang sholeh 
walaupun kita kurang sholeh, maka niscaya anaknya bisa 
mendorong orang tuanya masuk ke dalam surga. Karena keluarga 
yang sholeh nantinya akan bersambung bukan hanya di dunia 
saja tapi juga di akhirat dan di jannahnya kelak. 

Di dalam Al-Qur'an dikatakan waala imrana. Imran manusia 
biasa tetapi pangkatnya bahkan namanya yang pertama dijadikan 
sebagai nama surah didalam Alquran. Kedua, Imran ini dianggap 
sukses mebimbing keluarga. Imran ini manusia biasa, bahkan 
cucunya Imran termasuk orang-orang yang sholeh. Maka kita 
bisa saja jika kita beramal sholeh berbuat sholeh pangkat kita 
bisa naik. Imran itu manusia biasa bukan nabi tetapi namanya 
disejajarkan dengan para nabi. Nama Imran disejajarkan dengan 
nama Ibrahim , Adam, dan Nuh. Karena Imran ini adalah seorang 
yang selalu berdoa. 

Maka, kunci agar keluarga kita menjadi keluarga yang 

            

 Artinya : “(Ibrahim berdoa,) “Ya Tuhanku, anugerahkanlah 
kepadaku (keturunan) yang termasuk orang-orang shaleh.” 
(QS. As-Shaffat : 100)
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sholeh sebagaimana keluarga-keluarga pilihan Allah subhanahu 
wata'ala didalam Al-Qur'an ini kuncinya hanya satu yaitu berdoa 
memohon kepada Allah subhanahu wata'ala. Jadikan anak-anak 
kami anak yang sholeh, jadikan keluarga kami sebagai keluarga 
yang sholeh dan shalehah.r

Madrasah Istiqlal Jakarta
Madrasah Istiqlal Jakarta merupakan sekolah berbasis 
kemasjidan yang melayani pendidikan mulai dari 
Kelompok Bermain sampai dengan Madrasah Aliyah 
dengan program unggulan Al-Qur'an, Sains, dan 
Bahasa, saat ini sedang membuka pendaftaran Peserta 
Didik Baru Tahun Pelajaran 2023-2024. 

Program unggulan: Daycare, Semi Boarding School, 
Pendidikan Karakter dan Keteladanan Nabi Muhammad 
SAW, Kurikulum Nasional Pendekatan STEAM, Sekolah 
Berbasis Orang Tua dan Masyarakat, Tahfizh dan Tahsin, 
Multimedia, Kunjungan Edukasi,  

Ekstrakurikuler: Tahfidz Community, Sains Com-
munity, Math Community, Fun Science, English Club, 
Arabic Club, Taekwondo, Memanah, Futsal, Silat, 
Qiro'ah, Kaligrafi, Marawis, Menari, Melukis, Merajut, 
Drumband, Pramuka, Paskibra

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui 
laman web: ppdb.mij.sch.id 

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi 
nomor hotline PPDB: 0811-1264-720 atau dapat 

mengunjungi langsung Madrasah Istiqlal Jakarta di 
Lantai Dasar Masjid Istiqlal Jakarta 

Madrasah Istiqlal Jakarta - Religius, Cerdas, Berbudaya
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Nama Agama SemulaNo.

1
2
3
4
5
6

Katholik
Katholik
Kristen
Kristen
Katholik
Non Agama

Andro Fernando
Louis Lugas Wicaksono
Chrissanto
Muh Sardi
Dian Puspanatan 
Kim Daehyeon

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 14 - 21 Desember 2022 :

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

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

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

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

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

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :
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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

24 Des

25 Des

26 Des

27 Des

28 Des

29 Des

Narasumber

H. Abu Hurairah 
Abd. Salam, Lc, MA

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA

Drs. H. Sholahuddin 
Hamid, MA  

Dr. H. Abdul Halim 
Sholeh, MM 

Dr. H. Sholeh Asri, 
MA

Drs. H.A. Dzulfatah 
Yasin, M.Ag

Bahasan/ Materi

Riyadussholihin

Bidayatul Hidayah

Mukasyafatul 
Qulub 
 
Fathul Bari Syarhu 
Shahihil-Bukhari 

Tafsir Jalalain

Kitab Nashoihud 
Diniyah wal 
Washoya Al-
Imaniyyah

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

Saksikan siaran langsung shalat lima waktu di AJWA 
TV dan Kajian Ba’da Dzuhur / Jum’at  di Youtube : 

Masjid Istiqlal TV. Kegiatan kajian atau program yang 
terlewatkan dapat pula disaksikan melalui kanal Youtube 
diatas. (Dukung layanan media Masjid Istiqlal silahkan 

subscribe, comment, like and share)
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 16 Desember 2022, adalah untuk :
1. Almarhumah Hj. Zuriah binti Mak Sek (Ibunda Bapak 

Gubernur Jambi), usia 69 tahun. Wafat, 14 Desember 2022 
di Merangin Jambi

2.  Almarhum H. Tholhah Saifulah bin H. Zawawi Idris, usia 82 
tahun. Wafat, 13 Desember 2022 di Loram Kulon Jati Kudus

3.  Almarhum Heru Setiawan bin Sudarno, usia 61 tahun. Wafat, 
11 Desember 2022 di Jakarta

4.  Almarhum Rama Permana Putra bin Afrizal, usia 15 tahun. 
Wafat, 11 Desember 2022 di Citayam Bogor

5.  Almarhum Riki Mardianto bin Toto, usia 34 tahun. Wafat, 12 
Desember 2022 di Sukabumi

6.  Almarhum Masykoer bin H. Rahmatullah, usia 56 tahun. 
Wafat, 15 Desember 2022 du Bekasi

7.  Almarhum Sadikin bin Wahidun, usia 66 tahun. Wafat, 16 
Desember 2022 di Jakarta

8.  Almarhum Muhammad Zaenulhaq, usia 24 tahun. Wafat, 11 
Desember 2022 di Garut

9. Almarhum Dedih bin Karyani, usia 37 tahun. Wafat, 16 
Desember 2022 di Cibeber, Lebak Banten

10. Almarhumah Ibu Aisyah binti Upria, usia 52 tahun. Wafat, 11 
Desember 2022 di Cisolok, Pl. Ratu.

َرات   ي نَ ل َغائِبِ م َواِت الَ ُاَصّلِى َعلى ا   ِبي    فَ ر َض ال ِكَفايَِة لِلَِّه تَ َعالى اَر بََع َتك 
 

SHALAT GHAIB
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Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal

23 Des 04 : 14 11 : 55 15 : 21 18 : 09 19 : 25

24 Des 04 : 15 11 : 56 15 : 22 18 : 10 19 : 25

25 Des 04 : 15 11 : 56 15 : 22 18 : 10 19 : 26

26 Des 04 : 16 11 : 57 15 : 23 18 : 11 19 : 26

27 Des 04 : 16 11 : 57 15 : 23 18 : 11 19 : 27

28 Des 04 : 17 11 : 58 15 : 24 18 : 12 19 : 27

29 Des 04 : 17 11 : 58 15 : 24 18 : 12 19 : 28

23 Des 04:14 11:55 15:21 18:09 19:25
24 Des 04:15 11:56 15:22 18:10 19:25
25 Des 04:15 11:56 15:22 18:10 19:26
26 Des 04:16 11:57 15:23 18:11 19:26
27 Des 04:16 11:57 15:23 18:11 19:27
28 Des 04:17 11:58 15:24 18:12 19:27
29 Des 04:17 11:58 15:24 18:12 19:28

  

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Desember 2022
JADWAL WAKTU SHALAT

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

Pelaksana Penerbitan Mimbar Jum’at
Penasehat: Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin 
Umar, MA Penanggung Jawab: Kepala Bidang Penyelenggara 
Peribadatan, KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc, MA Pimpinan 
Redaksi: H. Abu Hurairah Abd. Salam, Lc, MA  Wakil  Pim. 
Redaksi: H. Djamalullail, M.Pd.I Sekretaris Redaksi: H. Ahmad 
Mulyadi, SE.I Wakil Sekretaris: Hendra Sofiyansyah, S.Sos 
Dewan Redaksi: H. Saparwadi, SE.I; Drs. H.A. Dzulfatah Yasin, 
M.Ag; Abdul Rasyid Teguhdin Hamid, M.Pd; Budi Utomo, Lc, 
MA; Ibrahim Atho, S.Ag; Minhajul Afkar, SH.I; Nurul Fajriyah  
Bendahara: Endang Suherna, SE  Wakil Bendahara: Subhan, 
S.Pd.I TU dan Sirkulasi: H. Aminuddin; Rullyansyah; Didiet 
Nanditio, SE; Joni Sagara; Suharti; Aril Muhrizadipura; Sumedi.



Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) menyelenggarakan kegiatan 
Istiqlal Healthy Day bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, di Sektor Al-
Fattah Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (20/12) pagi hari.



JADWAL KAJIAN 
DI MASJID ISTIQLAL

@masjidistiqlalofficial Masjid Istiqlal TV

1.  Tasawuf, Membedah Kitab Ihya Ulumiddin
 Setiap Sabtu (Pukul 05.15 - 07.00)
 Nara Sumber : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

2.  Tematik Tafsir Al-Qur’anul Karim
 Jum’at Pertama (Pukul 10.30 - 11.30)
	 Nara	Sumber	:		Dr.	KH.	Muchlis	M.	Hanafi

3.  Tasawuf, Membedah Kitab Al-Hikam
 Jum’at Kedua (Pukul 10.30 - 11.30)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

4.  Tematik Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
 Jum’at Ketiga (Pukul 10.30 - 11.30)
 Nara Sumber :  Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, MA

5. Fiqih, Membedah Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu
 Jum’at Keempat (Pukul 10.30 - 11.30)
 Nara Sumber :  Dr. H. Syaifuddin Zuhri, MA

6. Dialog Zhuhur (Mengkaji Kitab-kitab Klasik/Turats)
 Senin s.d. Ahad (Usai Shalat Zhuhur)
 Narasumber : Para Asatidz Pilihan

@masjidistiqlal.official www.istiqlal.or.id


