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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.

P

embaca Mimbat Jum’at yang budiman, Ramadhan telah
berlalu dan tak terasa saat ini telah di pertengahan bulan
Syawal. Kami mengucapkan “Taqabbala Allah Minnā Wa
Minkum Shālihal A’māl - Minal ‘Āidīn Wal Fāzī Kullu ‘Āmin Wa
Antum Bikhayrin”. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah
yang beruntung dan dapat mengiringi puasa Ramadhan denga
puasa 6 (enam) hari di bulan Syawal.
Dalam khutbah Jum’at kali ini Habib Ir. Nabiel Al Musawa,
M.Si mengingatkan tentang “Metode Dakwah Yang Efektif Di
Era Milenial” dari pembahasan Qur'an Surah Al-Maidah (5)
ayat 35 setidaknya perlu mengoptimalkan 5 (lima) kiat, dan
menghindari godaan dakwah duniawi yang akan merusak dan
menjerumuskan pendakwah.
Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Prof. Dr. KH. Nasaruddin
Umar, MA dalam Goresan-nya “Idul Fitri: Reinkarnasi Spiritual”
merefresh kembali dalam mendalami Fitrah secara linguistik serta
secara sufistik. Berbagai aktualisas spirit fitrah dapat dihadirkan
kapan dan dimanapun agar tumbuh kesadaran lahir dan bathin
untuk kembali kepada kesuciannnya.
Kolom Hikmah oleh K.H. Bukhori Sail Attahiri, Lc., MA.
Tersaji dalam Dialog Zhuhur pilihan, dengan narasumber oleh
KH. Warso Winata Lc, MA membahas secara mendalam tetang
Kewajiban Puasa Ramadhan sesuai Q.S. Al-Baqarah (2) ayat
183, dengan merujuk kepada ulama Mesir Syech Muhammad
Mutawally Sy’arawy. Puasa adalah benteng penuh dengan barakah
dan faedah, sangat penting untuk mengolah diri dengan puasa
yang wajib dan sunnah agar menjadi hamba yang bertakwa.
Selamat menikmati sajian Mimbar Jum’at, semoga bermanfaat
bagi pembaca. r [@Mé]
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KHUTBAH JUM’AT

Metode Dakwah yang Efektif
di Era Milenial dan Digital
)(Intisari Khutbah Jum’at, 16 Syawal 1442 H / 28 Mei 2021 M

Oleh : Ir. Habib Nabiel bin Fuad Al Musawa, M.Si
)(Majelis Syuro PP Majelis Rasulullah SAW

Khutbah Pertama

َنِ ِل ََ ُُ َْن َِ
َالْ َح ْمدُ ِِهلل  .الْ َح ْمدُ ِهلل ذ ِاَّلى َأ ْن َز َل عََ َل َع ْبَ ِد ِه الْ ُف ْرقَ ِ
ِللْ َعنل َ ِم ْ َْي نَ ِِ ْْرا ََ ذ ِاَّل َأ ْْ َََ َ َْ َُ َْن َ ُ َهَن ًِدا ََ نَ ِِ ْْرا ََ ذ ِاَّل
ََ
َأل ذ َف ب َ ْ َْي ُقلُ ْن ِبنَن فَأ َْص َب ْحنَن ِن ْع َم ِت ِه ا ْخن َاان .ذ
الص َال ُة ََ ذ
السالم ُ عَ َ
ِ
مَْ ِم ِِ ْ َْي ََ عَ َََ ألِ بَيْ ِتَ ِه
ََََ ِ َِّ ِد الْ ُم ْر َََ ِل ْ َْي ََ عَ َََ ُأ ذمهَ َن ِت الْ ْ
َْي ََ عََ َََ َأ ْْص َن ِب َ ِه الْ ْمر ِي ََ ْ َِْي ََ عَلَ َْن َ َن ََ َمَ َْت اع ذَ َب َعه ُْم
ا ذلط ِ َِّ ِبَ َ
هللا ََ ْحََدَ ُه َإ
َنِ ا َ وَ َْن ِم ِّ ِاْ َْْ َِتَ ،أ ْهََهَدُ َأ ِْ َإا َ اإذ ُ
ِِب ْح َسَ إ
ِ
ِ
ِ
ِ
َشوْ َك َ ُ ََ َأ ْههَدُ َأ ذِ َََ َِِّدَ انَ ُم َح ذمدا َع ْبدُ ُه ََ َْ َُ ْن ُ ُ .الل ِّهَُ ذم َصَ ِ ِّ
َ ِ
ََ ََ ِ ِّ ّْل عَ ََ َََ ِ َِّ ِدانَ ُم َح ذم إد ََعَ ََ أ ِ ِ ََ َ ْ
ْص ِب ِه َأ ْ َْج ِع ْ َْي ََ .قََدْ قََن َل
الَر ِم ْ ِ،،
ُ
هللا عَ َع َنل ِيف ِكت َن ِب ِه ْال َُ ِر ْ ِيَ ،أع ُْن ُذ ِِب ِهلل ِم ََت ال ذََ َْ َط ِنِ ذ
ب ِْس ِم ِ
اّلل ََابْ َتغ ُْناا ِال َ ََْ ِه
هللا ذالر ْح ِت ذالر ِح ْ ِ .،ا َٰيُّيه َن ذ ِاَّل ْْ َت ا َمُِنا اع ذ ُقنا ِّ َ
الْ َن ََِ َْ َ ََل ََ َجن ًِدُ َْا ِ ْيف ََ ِب ْي ِ ِٖل ل َ َعل ذ ُ ُْك عُ ْف ِل ُح ْن َِ َأ ذمن ب َ ْعدُ  ، :فَيَن َأُّيه َن
ِس ِب َت ْق َنى ِ
هللا فَ َقدْ فَ َنز الْ ُمتذ ُق ْن َِ
النذ ُنس ُأ َْ ِص َْ ُ ُْك ََن َ ْف ِ ْ
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Sidang Jum'at yang berbahagia.
Khatib berpesan agar kita semua menjaga taqwa kita kepada
Allah subhanahu wata'ala, sebab mereka yang berbahagia di
dunia dan di akhirat hanyalah mereka yang bertaqwa. Dimana
ayat di Al-Qur'an surah Al-Ma'idah yang tadi khatib bacakan,
Allah subhanahu wata'ala memerintahkan kita agar bertaqwa
dan mengoptimalkan segala sarana untuk mencapai keridhaan
Allah subhanahu wata'ala.
Lalu apa saja sarana dan metode agar dakwah kita menjadi
lebih efektif di era milenial dan digital saat ini, hingga kita bisa
melaksanakan tuntutan ayat diatas?
Sidang Jum'at yg dimuliakan Allah subhanahu wata'ala.
Setidaknya ada 5 (lima) kiat, yang bias kita optimalkan agar
kita bisa mencapai tuntutan ayat tersebut dalam berdakwah di
era milenial dan digital saat ini, yaitu sebagai berikut :
1. Optimalkan Semua Potensi yang kita miliki dalam berdakwah :

ِ َر ُسولِ ه
اَّلل َك َت َب ْاْل ْح َس َان عَ ََّل ُ ِ ل
َشء
ُ اَّلل َص هَّل ه
َ اَّلل عَلَ ْي ِه َو َس ه ََّل قَا َل ا هن ه
َْ ك
ِ
ِ

Artinya : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Sesungguhnya Allah mewajibkan Ihsan (perfect) dalam segala
hal” (HR. Muslim).
Artinya dalam konteks dakwah adalah harus benarbenar menguasai konten yg akan disampaikan, jangan hanya
sekedar copas (copy-paste) dari media tanpa pemahaman yang
mendalam tentang masalah atau isu yang akan disampaikan.
Ma'asyiral Muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah :
2. Lakukan Studi Banding dari Banyak Sumber
Ibrah dari kisah Nabi Musa alaihis salam dan Nabi Khidir
alaihis salam dalam Al-Qur'an (QS. Al-Kahfi/ 18 : 60-82).
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Pendakwah di Era Digital hendaklah sering melakukan riset
dari berbagai sumber, karena pendengar kita adalah majemuk,
dan berasal dari berbagai latar belakang dan berbagai tingkat
pendidikan yang berbeda-beda. Dakwah yang minim riset dan
berkesan kacamata kuda akan menimbulkan berbagai reaksi
yang tidak diinginkan dari pihak yang berbeda pemahaman
dengan kita.
Kita tak perlu menyenangkan semua orang karena itu
mustahil, tapi hendaknya kita mengetahui berbagai sudut
padang agar konten yang kita sampaikan bisa mewakili berbagai
mustami' (pendengar) yang berlatar-belakang berbeda-beda.
Hadhirin al-mu'minin yang disayangi oleh Allah subhanahu
wata'ala. Yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam dakwah
di era digital ini ialah :
3. Hati-hati dengan Kepentingan Kelompok atau Golongan
         
         
          

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kalian
menjadi oran-orang yang selalu menegakkan (kebenaran)
karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
sekali-sekali kebencian kalian terhadap suatu kaum,
mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,
karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa
yang kalian kerjakan” (QS. Al-Ma'idah/5: 8).

4
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Jauhi sikap ta'ashub (fanatik), baik dengan pemikiran, aliran,
kelompok ataupun pendapat pribadi. Selalulah ber-husnuzhan
dan berusaha merangkul semua pihak, termasuk yang berbeda
pandangan dengan kita, sebab dakwah yang santun dan inklusif
akan lebih diterima oleh hati nurani, dibandingkan dakwah yang
eksklusif dan penuh dengan caci-maki dan fanatisme kelompok.
Ma'asyiral mu'minin sidang Jum'at yang diampuni Allah
subhanahu wata'ala. Yang keempat yang perlu kita teliti adalah
4. Perlunya Kerja Tim (Teamwork)

          

   

Artinya : “Orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi
penolong bagi sebagian yang lain. Jika kalian (hai para muslimin)
tidak melaksanakan apa yg telah diperintahkan Allah itu, niscaya
akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yg besar”
(QS. Al-Anfal/8: 73)
Dalam dakwah di era digital, maka kita perlu
mengoptimalkan kerja tim (team work), tidak single fighter
atau one man show yang akan merepotkan dan menyulitkan
kita sendiri, baik saat mencari tema, melakukan riset maupun
memperkaya sumber-sumber data kita.
Sidang Jum'at yang dirahmati Allah subhanahu wata'ala.
Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan ialah :
5. Hindari Kepentingan Sesaat dalam Berdakwah (popularitas, jabatan, keuntungan sesaat)
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Artinya : “Maka diantara manusia ada orang yang bendoa :
“Wahai Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia, dan
tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) nanti di
akhirat” (QS. Al-Baqarah/2: 200).
Hal yang paling menggoda di dakwah di era digital
adalah godaan dunia, dalam bentuk popularitas yang sering
mengakibatkan seorang Da'i menjadi lebih bagai artis yang
menghalalkan segala cara demi meningkatnya followers atau
subscriber, ketimbang sebagai seorang Dai yang membawa misi
Sayyidina Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.
Belum lagi jika jumlah penggemar sudah banyak maka
godaan jabatan pun sudah datang menunggu, baik dari Politisi,
Pejabat atau berbagai kelompok kepentingan yg merayu sang
Da'i untuk memanfaatkan followers atau subscribernya untuk
kepentingan-kepentingan sesaat.
Lalu godaan keuntungan materi yang juga menanti dalam
diri dengan bentuk yang lain, yaitu rayuan berupa penetapan
tarif baik oleh pribadi maupun dengan alasan oleh pihak
manajemen.
Demikian beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam
Dakwah di Era Milenial dan Digital ini semoga bermanfaat buat
kita semua.

هللا ُس ْب َحان َ ُه
ُ ََاب َرك
َ  ن َ ْسأ ُل،هللا ي ِْل َول ْمك يِف ال ُق ْرآ ين ال َع يظ ْ يْي
َوتَ َع َال آ ْن ي ُ َع يل َمنَا َماي َ ْن َف ُعنَا َوآ ْن ي َ ْن َف َعنَا يبمَ عَل َمنَا َوآ ْن َ ْي َعلَن َا يم َن
هللا الْ َع يظ ْ َْي يِل َولَ ُ ْمك
َ  آقُ ْو ُل قَ ْو يِل ََ َذا َوآ ْس َت ْغ يف ُر.الْ ُم ْه َت يد ْي َن
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.ااس َت ْغ يف ُر ْو ُه ان ُه َُ َو ال َغ ُف ْو ُر الر يح ُْي
ْ َف

هللا ُس ْب َحان َ ُه
َاب َركَ ُ
هللا ي ِْل َول ْمك يِف ال ُق ْرآ ين ال َع يظ ْ يْي ،ن َ ْسأ ُل َ
َوتَ َع َال آ ْن ي ُ َع يل َمنَا َماي َ ْن َف ُعنَا َوآ ْن ي َ ْن َف َعنَا يبمَ عَل َمنَا َوآ ْن َ ْي َعلَن َا يم َن
هللا الْ َع يظ ْ َْي يِل َولَ ُ ْمك
الْ ُمهْ َت يد ْي َن .آقُ ْو ُل قَ ْو يِل ََ َذا َوآ ْس َت ْغ يف ُر َ
ااس َت ْغ يف ُر ْو ُه ان ُه َُ َو الْ َغ ُف ْو ُر الر يح ُْي.
فَ ْ
Khutbah Kedua

َالْ َح ْمدُ ِهلل َر ِب ْال َعال َ ِم َني َو ِب ِه ن َ ْس َت ِع ْ ُني عَ ََل ُأ ُم ْو ِر ادلُّ نْ َيا َو ِادل ْين ِ .
َشيْ َك َ ُل َون َ ْشنهَدُ َأ َّن َ ن يِدَ َ
هللا َو ْحدَ ُه َال َ ِ
ن َ ْشهَدُ َأ ْن َالا ٰ َل االَّ ُ
ِ ِ
ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُ ْو ُلُ .ا ٰللهُ َّم َص ِل عَ َنَل َ ن ِي ِد َ ُم َح َّمن َد َوعَ َنَل
ٰأ ِ ِل َو َ ْ
َص ِب ِه َو َ ِ ّْل َأ ْ َْج ِع ْ َنيَ .أ َّما ب َ ْعدُ – فَ َينا َأهُّ َنا الاَّنا ُ ُأ ْو ِصن ْي ُ ْم
َوا ََي َي ِب َت ْق َوى ِ
هللا َأ َم َنَُ ْم
هللا فَ َقندْ فَنا َ ال ْم ُمنقتَّ ُق ْو َنَ .وا ْعلَ ُم ْنوا َا َّن َ
الل تَعن َا َ :
ِبأَ ِ ْم ََ بَدَ َأ ِف ْي ِه ِباَ ْف ِس ِه َوثَ َمَن ِب َم ٰلآئِ َك ِت ِه ِب ُقدْ ِ ن ِه َوََنا َ ٰ ُ
ِا َّن ٰ َ ٰۤ
نِ ٰ آ ََيهُّ َنا َّ ِاي ْين َ ٰا َماُ ْنوا َصنل ُّ ْوا
الل َو َم ٰلى َكتَ ٗه ي ُ َصل ُّ ْو َن عَ َنَل الاَّ ِ ِ ٰي
عَلَ ْي ِه َو َ ِل ُم ْ ِوا ت َ ْس ِل ْي ًما .اللهُ َّم َص ِل عَ ََل َ ِي ِد َ ُم َح َّم َد َوعَ َنَل ٰأ ِ
َ ِي ِد َ ُم َح َّم َدَ َ .مَك َصل َّ ْي َت عَ ََل َ ِي ِد َ ا ْب ََا ِه ْ َْي عَ ََل ٰأ ِ َ ن ِي ِد َ
ِ
ا ْب ََا ِه ْ َْي َ .و ََب ِركْ عَ ََل َ ن ِي ِد َ ُم َح َّمن َد َوعَ َنَل ٰأ ِ َ ن ِي ِد َ ُم َح َّمن َد
َِ َمَك ََب َر ْك َت عَ ََل َ ن ِي ِد َ ا ْب َنَا ِه ْ َْي َو عَ َنَل ٰأ ِ َ ن ِي ِد َ ا ْب َنَا ِه ْ َْي ِ
ِ
ِ
الْ َعال َ ِم ْ َني ان ََّك َ َِح ْي ٌد َمجِ ْي ٌدَ .و ْار َض ا ٰللهُ َّم َع ِ ْاخلُلَ َفا ِء َّالَ ِاشن ِد ْي َ
ِ
الصن َباب َ ِ َوالتَّنا ِب ِع ْ َني
نَل َو َعن ْ ب َ ِقيَّن ِ َّ
نان َوعَ ِ َ
َأ ِِب بَ ْك ََ َو ُ َع ََ َو ُعثْ َم َ
َوَتَ ِب ِعي التَّا ِب ِع ْ َني لَه ُْم ِ َِب ْح َس َان ِا َ ي َ ْو ِم ا ِدل ْي ِ َو ْار َض َعاَّنا َم َعه ُْنم
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ِب ََََ ْ 7ح ِت َك ََي َا ْر َح َم َّالَ ِ
اَح ْ َني.

ِ
ِ
الْ َعال َ ِم ْ َني ان ََّك َ َِح ْي ٌد َمجِ ْي ٌدَ .و ْار َض ا ٰللهُ َّم َع ِ ْاخلُلَ َفا ِء َّالَ ِاشن ِد ْي َ
ِ
الصن َباب َ ِ َوالتَّنا ِب ِع ْ َني
نَل َو َعن ْ ب َ ِقيَّن ِ َّ
نان َوعَ ِ َ
َأ ِِب بَ ْك ََ َو ُ َع ََ َو ُعثْ َم َ
َوَتَ ِب ِعي التَّا ِب ِع ْ َني لَه ُْم ِ َِب ْح َس َان ِا َ ي َ ْو ِم ا ِدل ْي ِ َو ْار َض َعاَّنا َم َعه ُْنم
ِب ََ ْ ََح ِت َك ََي َا ْر َح َم َّالَ ِ ِ
اَح ْ َني.
اُ والْ ُمن ْنو ِم ِا ْ َني َوالْ ُم ْو ِماَن ِ
َا ٰللهُ ن َّم ا ْف ِفن ْنَ ِللْ ُم ْس ن ِل ِم ْ َني َوالْ ُم ْس ن ِل َم ِ
ناُ
ْ َاْل ْح َيننا ِء ِمننْْ ُ ْم َو ْ َاْل ْمن َنو ِ
اَُ .ا ٰللهُن َّم َأ ْصن ِل ْأ ُو َال َِ ُأ ُمن ْنو ِر َ َوعُلَ َما َاَننا
َو ُ َ َعا َاَا َو ْاج َع ْل ِِهََّتَ ُ ْم ِ ِا َ َ ِاَل الْ ُم ْا َك ََ ِ
اُ َوالْ َم َعن ِاِص َواهْن ِد ِ ْم
ِص َاطن َ
نك الْ ُم ْس ن َت ِق ْ َْي .اللَّهُ ن َّم ْارفَن َْ َوا ْعفَن َْ َعاَّننا الْ ن َب َغ َء َوالْ َن َنغ َء
ِ َ
نننو ََب َء َو َّ
ْننني
َوالْ َ
العننناع ُْون وََ َ
ننناء َوالْ ُم ْا َك َ
نننَ َن َوالْ َف ْحشَ َ
نننَ َوالْ َب َ
الس ُي ْو َف الْ ُمخْ َت ِل َفن َ َوالشَّ ندَ ا ِدَ َوالْ ِم َحن َ َ َمنا َره ََنَ ِمْْ َنا َو َمنا
َو ُّ
َاص ً َو ِم ْ ب ُ ْ ََل ِان الْ ُم ْس ِل ِم ْ َني عَا َّم ً َ ان َّ َ
نك
ب َ َع َ َ ِم ْ ب َ َ َِل َ ه ََذا خ َّ
ِ
َش َء ََ ِد ْي ٌََ .ربَّاَا أ آ ِتاَنا ِ ادلُّ نْينأ َح َسن اَ ً َ َو ِ أْل آ َِ َنَ ِِ
عَ ََل ُ ِ
ك َْ
اب الاَّ ِارَ .والْ َح ْمدُ ِ َّ ِلل َر ِب الْعال ِم ْ َني.
َح َس اَ ً َ َو َِاَا عَ َذ َ
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HIKMAH

Keutamaan Puasa 6 hari Bulan Syawal
Oleh : KH. Bukhori Sail Attahiri, Lc., MA

R

asulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menganjurkan kepada kita
untuk berpuasa selama enam hari di bulan Syawal, sebagaimana
hadits yang diriwayatkan oleh Muslim :

َم ْن َصا َم َر َمضَ َان ُ مث َأتْ َب َع ُه ِس تًّا ِم ْن َش موالٍ ََك َن َك ِص َيا ِم ادلم ْه ِر

Artinya: “Barangsiapa telah berpuasa di bulan Ramadhan, kemudian
ia mengikuti puasanya selama enam hari lagi di bulan Syawal, maka
sesungguhnya ia seperti telah berpuasa selama satu tahun penuh”
(HR. Muslim).
Berpuasa enam hari di bulan Syawwal setelah menunaikan
puasa Ramadhan berarti meraih pahala berpuasa setahuan penuh,
sebagaimana yang terdapat dalam kandungan hadits yang telah
disebutkan sebelumnya.
Yang demikian itu karena satu kebaikan Allah Ta’ala lipat
gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Puasa Ramadhan selama
sebulan penuh senilai dengan puasa sepuluh bulan, sedangkan puasa
enam hari di bulan Syawwal senilai dengan puasa selama dua bulan
(enam puluh hari). Apabila digabungkan, maka jadilah puasa selama
satu tahun penuh. Sehingga seseorang bisa mendapatkan pahala
puasa dahr dalam kondisi yang tidak memberatkan dan menyulitkan
diri sendiri, sebagai keutamaan dari Allah Ta’ala sekaligus nikmat
bagi para hamba-Nya
Berpuasa enam hari di bulan Syawwal dan puasa sunnah di bulan
Sya’ban bagaikan shalat sunnah rawatib sebelum dan sesudah shalat
fardhu. Ibadah-ibadah sunnah tersebut menyempurnakan ibadah
wajib dari berbagai kekurangan di dalam pelaksanannya. Karena
ibadah yang wajib akan sempurna di hari kiamat dengan ibadah yang
hukumnya sunnah.
Sebagian besar orang yang menjalankan puasa wajib
tentu terdapat kekurangan dan kelalaian. Oleh karena itu, dia
16 Syawwal 1442 H / 28 Mei 2021 M
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membutuhkan sesuatu yang dapat menyempurnakan puasa wajibnya
tersebut. ‘Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan,

َمَنََلَمََ جَيدََمَاَيَتَصَدَ َقَ جَب جَهَفَ جَليَصَم

Artinya : “Barangsiapa yang tidak dapat menunaikan
zakat (fitri), hendaklah berpuasa.”
Maksudnya, barangsiapa yang tidak memiliki makanan pokok untuk
diberikan sebagai zakat fitri pada akhir bulan Ramadhan, maka
hendaklah berpuasa setelah hari raya ‘Idul Fitri. Karena puasa dapat
menggantikan memberi makan (orang miskin) dalam hal menghapus
dosa dan kesalahan.
Melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawwal setelah
melaksanakan puasa Ramadhan merupakan tanda diterimanya
amal puasa Ramadhan yang telah dikerjakan sebelumnya. Karena
sesungguhnya Allah Ta’ala jika menerima amal shalih seorang hamba,
maka Allah Ta’ala akan memberikan taufik kepada hamba tersebut
untuk melaksanakan amal shalih lagi sesudahnya. Sebagaimana
perkataan sebagian salaf,

ثَ َوابََالَسَنَةََالَسَنَةََبَعَدَهَا

Artinya : “Pahala kebaikan adalah kebaikan berikutnya.”
Barangsiapa yang melaksanakan amal kebaikan, kemudian
dilanjutkan dengan melaksanakan amal kebaikan berikutnya, maka
hal itu merupakan tanda bahwa amal kebaikannya yang pertama
itu diterima. Dan sebaliknya, barangsiapa yang melaksanakan suatu
amal kebaikan, namun diikuti dengan mengerjakan amal keburukan,
maka hal itu merupakan tanda bahwa amal kebaikannya tidak
diterima.
Di antara keutamaan puasa Ramadhan adalah sebagai penghapus
dosa yang telah berlalu. Sehingga, melaksanakan puasa di bulan
Syawwal merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah tersebut,
karena tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan dengan
nikmat diampuninya dosa-dosa kita.
Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menunaikan shalat
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sampai kakinya bengkak, maka dikatakan kepada beliau, ”Apakah
Engkau masih menunaikan shalat, padahal sungguh Allah telah
mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?”.
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

َ ََأف
ورا
ُ ال َأ ُك
ً ون َع ْبدً ا شَ ُك

Artinya : “Tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang
bersyukur?” (HR. Bukhari dan Muslim)
Allah Ta’ala telah memerintahkan hamba-Nya untuk mensyukuri
nikmat puasa Ramadhan. Allah Ta’ala berfirman,

ون
َ َّ َو ِل ُت م ِْكلُوا الم ِعدَّ َة َو ِل ُت َك ِ ُّبوا
َ اَّلل عَ ََل َما هَدَ ُ ماُك َول َ َعل َّ ُ مُك ت َ مش ُك ُر

Artinya : “Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan
hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan
kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)
Termasuk di dalam bentuk bersyukur kepada Allah Ta’ala
atas nikmat diberikan taufik sehingga dapat melaksanakan puasa
Ramadhan dan diampuni dosa-dosanya adalah berpuasa untuk-Nya
(setelah melaksanakan puasa Ramadhan) dalam rangka bersyukur
atas nikmat-nikmat tersebut.
Sebagian salaf, apabila diberikan taufik oleh Allah Ta’ala sehingga
dapat menunaikan shalat malam, maka pada pagi harinya mereka
berpuasa sebagai bentuk rasa syukurnya atas taufik yang telah Allah
Ta’ala berikan (sehingga mereka dapat menunaikan shalat malam).
Wuhaib bin Al-Warad rahimahullah ditanya tentang pahala atas
suatu amal yang telah dikerjakan seseorang, beliau rahimahullah
menjawab,

قالاهَ َاذاا
لا َامناا َاواف َ َا
اااّليا اعَ َ ا
َالااَ َساألاواا َاعناااثَ َاواباهاا َاواالَكاناااساأالاواا َام َ ا
ال اعَاان َةاا اعَالَياها
ال َاع َاملااما َاناالشاكاراالالاتَ اوفاياقاا َاوا ا
إ

Artinya : “Janganlah bertanya tentang pahalanya. Akan tetapi,
bertanyalah apakah orang tersebut telah bersyukur atas taufik dan
pertolongan (Allah) kepadanya?”
16 Syawwal 1442 H / 28 Mei 2021 M
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Setiap nikmat bagi seorang hamba yang berasal dari Allah
Ta’ala, baik terkait dengan dunia dan agamanya, haruslah disyukuri.
Sedangkan taufik dari Allah Ta’ala sehingga dia dapat bersyukur,
merupakan nikmat Allah Ta’ala berikutnya yang harus dia syukuri
lagi. Kemudian, taufik sehingga dia dapat bersyukur lagi, merupakan
nikmat Allah Ta’ala berikutnya yang harus disyukuri kembali,
demikianlah seterusnya. Oleh karena itu, seorang hamba tidaklah
mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta’ala kepadanya.
Dari sini jelaslah bahwa hakikat syukur adalah pengakuan bahwa
seorang hamba tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah Ta’ala.
Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair,

 عِ يلِِلِِفِِِِثِلِهاِيِبِِإلشِكِ ِر. ِإِذِإِكِنِِشِكِ ِري نِعِمِةِِللاِ نِعِمِة
ِ ِوإِنِِ ِطالِتِِإ أِل يِّيمِِوِِإِت يصِلِِإلعِمِر. ِفِكِيِفِِبِ ِلوغِِإلشِكِرِِإِ يِّلِبِفِضِل

Artinya : Jika syukurku atas nikmat Allah adalah sebuah nikmat.
Maka wajib atasku untuk bersyukur pula atasnya. Maka bagaimana
mungkin kita dapat bersyukur kecuali dengan kemurahan-Nya?.
Meskipun hari-hari yang panjang dan umur terus bertambah.

Oleh karena itulah, barangsiapa yang terjerumus ke dalam
maksiat setelah Allah Ta’ala memberikan taufik kepadanya sehingga
dapat melaksanakan puasa Ramadhan, maka hal itu termasuk
orang yang mengganti nikmat Allah Ta’ala dengan kekufuran. Jika
dalam bulan Ramadhan dia berniat untuk kembali bermaksiat
setelah selesai berpuasa Ramadhan, maka puasanya tertolak. Ka’ab
rahimahullah berkata,

َََإَذَإَأَفَطَرَ َمَنَ ََرمَضَانَ َلَم:َ َ َمَنَ َصَامَ ََرمَضَانَ َوَ َهَوَ َيَدَثَ َنَفَسَه
ََيَعَصَ َللاَ َدَخَلَ َإلَنَةَ َبَغَيَ َمَسَأَ ةَلَوَ َلََحسَابةَ َوَ َمَنَ َصَامَ ََرمَضَان
َصيَامَهََ َعَليَهََمَ َردَ َود
َ وََهَوََيَدَثَََنَفسَهََإَذَإَأَفَطَرََعَصَ ََربَهَََف

Artinya : “Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dan berniat dalam
hatinya jika Ramadhan berlalu dia tidak akan durhaka kepada Allah,
maka dia masuk surga tanpa meminta dan tanpa hisab. Dan barangsiapa
yang berpuasa Ramadhan dan berniat dalam hatinya jika Ramadhan
berlalu dia akan durhaka kepada Allah, maka puasanya tertolak.”
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Berpuasa di bulan Syawwal menunjukkan bahwa amal yang
telah dikerjakan selama bulan Ramadhan tidaklah terputus
dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Dia terus konsisten
beramal shalih sepanjang hayat meskipun Ramadhan telah
berlalu. Inilah makna hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

َّالصَّ ِ م
ار
َِّ َّضانََّّكَّلََّ َِّرَّبَّعَّدََّّالف
َّ َّائَّبَّعَّدَََّّّرم

Artinya : “Orang yang berpuasa setelah bulan Ramadhan,
bagaikan orang yang kembali setelah melarikan diri.”
(HR. Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman).
Maksudnya, seperti orang yang melarikan diri dari peperangan
kemudian kembali lagi berperang.
Yang demikian itu karena mayoritas manusia justru
bergembira dengan berakhirnya bulan Ramadhan karena merasa
berat dan merasa bosan berpuasa. Apabila kondisi mereka seperti
itu, maka tentu mereka tidak akan berkehendak untuk segera
berpuasa lagi. Oleh karena itu, orang yang berpuasa kembali
setelah berbuka pada hari raya menunjukkan semangatnya yang
besar untuk melaksanakan kebaikan. Puasa sebulan penuh di
bulan Ramadhan tidaklah memberatkan dan membuatnya jenuh
dan bosan.
Dikatakan kepada Bisyr rahimahullah bahwa sekelompok
orang hanya sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadhan
saja. Maka beliau rahimahullah berkata,

ِ,ِبِئِسِِالقِ ِومِِلَِِِعِ ِرفِوِنِِللاِِحِقاِِالِِفَِِِهرِِِرمِضِان
ِ ِِاِنِِالصِالِح
اّليَِِتِعِبِدِِوِِيِتِدِِالسِنِةِِكِها
Artinya : “Sejelek-jelek kaum adalah yang tidak mengenal Allah
dengan sebenar-benarnya kecuali di bulan Ramadhan saja.
Sesungguhnya yang disebut orang shalih adalah orang yang
sungguh-sungguh beribadah sepanjang tahun.” r
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GORESAN IMAM BESAR

Idul Fitri: Reinkarnasi Spiritual
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

K

ata fithrah dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 20 kali
dengan berbagai macam arti. Dalam kamus Lisan 'Arab, kamus
bahasa Arab terlengkap (15 jilid), fitrah (fithrah) berasal dari akar kata
fathara-yafthiru-fathran, berarti membelah, merobek, tumbuh, dan
berbuka.
Dari akar kata itu lahir kata fithrah berarti sifat pembawaan sejak
lahir, seperti dalam ayat, “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus
kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan
manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.
(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”
(QS. ar-Rum [30]: 30).
Namun, yang paling dominan dalam Al-Quran, fithrah berarti
menciptakan, seperti, “Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada
agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang
mempersekutukan Tuhan” (QS. al-An'am [6]: 79).
Kata fithrah juga berarti merusak, seperti, “Hampir saja langit itu
pecah dari sebelah atasnya (karena kebesaran Tuhan) dan malaikatmalaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun
bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa sesungguhnya Allah
Dia-lah Yang Mahapengampun lagi Mahapenyayang” (QS. as-Syura [42]:
5).
Selain itu, fithrah juga berarti pecah, “Hampir-hampir langit pecah
karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh” (QS.
Maryam [19]: 90).
Dari kata fathara, lahir kata idul fithr (Idul Fitri) yang berarti
kembali berbuka atau makan setelah sebulan penuh berpuasa di siang
hari Ramadhan. Bisa juga berarti 'id al-fithrah, kembali ke sifat bawaan
kita sejak lahir, yaitu bersih dan suci, setelah sebulan penuh melewati
penempaan dengan berbagai amalan Ramadhan.
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Dari pengertian ini dipahami bahwa yang bisa kembali ke fitrah
ialah mereka yang telah melakukan berbagai macam upaya pembersihan
dan penyucian diri melalui amalan Ramadhan, seperti puasa, zakat,
tadarus Al-Quran, Qiyamul Lail, iktikaf, dan berbagai amal sosial,
seperti sedekah, silaturahim, memberi buka puasa, dan lain sebagainya.
Dalam tradisi Indonesia, semangat Idul Fitri, antara lain, mudik
kembali ke kampung kelahiran, tempat kita lahir atau berasal. Di sana
kita melakukan silaturahim dengan para keluarga. Mungkin, termasuk
ziarah ke kuburan orang-orang terdekat kita, seperti orang tua dan
sanak keluarga.
Kita juga bisa me-refresh dan me-rewind memori alam bawah sadar
kita melalui sentuhan rasa yang lahir setelah kembali menyaksikan
benda-benda monumental, seperti menengok atap rumah yang pernah
menaungi kita saat kecil bersama orang tua dan seluruh saudara.
Kita juga bisa menyaksikan sekolah dasar dan masjid/mushala
tempat pertama kali kita mulai belajar formal dan mengaji. Mungkin,
masih ada lagi kenangan lain bisa muncul saat kita menyaksikan
kampung halaman. Misalnya, di dinding tengah rumah masih
terpampan foto hitam putih saat kita masih kecil atau membuka-buka
album keluarga yang sebagian orang di dalamnya sudah mendahului
kita.
Sekaligus, juga bisa mencicipi kembali masakan dan jajanan yang
pernah mengeraskan batok kepala kita saat masih kecil. Kolektif memori
nostalgia bisa menjadi shock therapy buat kita untuk mengevaluasi jalan
hidup yang selama ini kita pilih. Mungkin, sebagian aktivitas kita di kota
ada di antaranya yang tidak sejalan dengan pesan luhur orang tua dan
kakek nenek yang dulu mewasiatkan untuk hidup luhur di jalan yang
benar.
Syukur-syukur, kita bisa memugar sejumlah bangunan monumental
secara emosional di kampung halaman kita, misalnya, mengganti tegel
tua masjid atau mushala yang pertama kali kita tempati sujud dan
mengenal Tuhan. Atau, mungkin mengganti genteng rumah tempat
yang pernah merekam kelahiran kita. Kesemuanya itu bisa memberikan
kesegaran dan ketengan hidup tersendiri setelah sekian lami kita hidup
di tengah ketegangan kota. (Harian Republika (online), 22 Mei 2020 M/29
Ramadhan 1441 H).
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DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Kajian Zhuhur Kitab Imam As-Sya’rawiy
Oleh : KH. Warso Winata, Lc., MA
Pendahuluan
Syeikh Muhammad Mutawalliy Sya’rawiy adalah ulama mesir
terkenal yang hidup di era modern. Tafsirnya banyak digunakan
dikalangan mahasiswa Al-Azhar sebagai kajian dalam majelismajelis karena keluasan pembahasannya. Beliau adalah satu dari
sekian ulama dunia yang cukup berpengaruh pada abad ke-20, baik
dalam bidang keagamaan, sosial, maupun politik internasional,
khususnya wilayah Timur Tengah. Pengaruh Syekh Sya'rawi ini
sangat terlihat ketika saat ini video-video ceramah beliau masih
banyak beredar dan dilihat di media sosial. Wafat pada 17 Juni 1998
di Giza, Mesir.
Pembahasan
Kajian kali ini akan membahas Surat Al-Baqarah ayat 183 :

        

     

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas
kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum
kamu agar kamu bertakwa” (QS. Al-Baqarah/2: 183).
  adalah
 pada
 
 :   
Pembahasanpertama
kalimat
yaitu sebuah panggilan bagi orang-orang beriman. Bentuk panggilan
  al-mahabbah
  : panggilan

ini adalah takhshîsh ad-da’wah bimiqyâsh
khusus bagi orang-orang spesial. Hal ini mnegindikasikan bahwa
Allah memandang manusia dalam berbagai kelas dan peringkat.
Sehingga panggilan ini mengajak manusia untuk berpikir tentang
apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan derajat dihadapan

16

Mimbar Jumat No.1114/XXII/21

Allah subhanahu wata'ala. Dalam memandang sesamanya, manusia
sering terbawa manusia lain dalam hal materi. Sedang Allah melihat
manusia hanya pada ketaqwaan. Sebagaimana hadis :

ول ه ى
ُ َع ْن َأ ىِب هُرير َة قَا َل قَا َل رس
اَّلل
َ  ا هن ه-صىل هللا عليه وسمل- اَّلل
ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ى ُُ ْ َ ى ُ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ى
ال ي َ ْنظ ُر اَل ُص َو ىرُك َوأ ْم َوالُك َولك ْن ي َ ْنظ ُر اَل قلوبىُك َوأْعالُك
ِ
ِ
Artinya : Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat pada
bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi, Allah hanyalah melihat
pada hati dan amalan kalian” (HR. Muslim no. 2564).
Orang paling hina dimata Allah adalah orang yang panjang
umur namun buruk amalannya. Sebaliknya yang terbaik dari
manusia adalah yang panjang umur namun baik amalannya. Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

َش النَّ ِاس
ُّ َ  َو، خ ر َُْي النَّ ِاس َم رن َطا َل ُ ُُع ُر ُه َو َح ُس َن َ َُع ُ ُُل
َم رن َطا َل ُ ُُع ُر ُه َو َس َاء َ َُع ُ ُُل

Artinya : “Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya
dan baik amalannya. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang
yang panjang umurnya dan jelek amalannya”.
(HR. Ahmad, at-Tirmidzi dan al-Hakim)

Setiap kita harus meningkatkan kualitas diri di tiap tahun dan
tidak membiarkan kualitas diri tidak meningkat. Kalaupun kualitas
kekhusu’an shalat sudah baik namun bila berbanding dengan umur
manusia maka perbandingannya masih sangat jauh dibandingkan
umur manusia. Shalat usia berusia 60 tahun bila dihitung durasinya
hanya menghabiskan waktu sekitar 9 (sembilan) bulan saja. Belum
lagi ada shalat yang diterima dan tidak diterima. Kalimat
 		
   panggilan dan motivasi untuk meningkatkan
kualitas dihadapan Allah.
  Pembasan
  kedua

  :     
yaitu padakalimat
yang berarti telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa adalah
banyak
 faedah.
  
masyaqqah: kesulitan, hal menyiksa yang memiliki
16 Syawwal 1442 H / 28 Mei 2021 M
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Manusia yang memiliki hati yang hanya seluas gelas maka apabila
datang segala masalah akan sangat terasa. Namun bila seluas
danau dan samudera maka akan menjadikan problem tidak terasa.
Bagaikan sedikit garam yang dilarutkan dalam gelas atau di wadah
yang lebih besar yang menampung air lebih banyak. Kesulitan
adalah sesuatu yang Allah berikan untuk meningkatkan kualitas
diri. Setiap manusia memiliki masalah yang harus dihadapi.
Apabila hati disiapkan untuk menghadapi kesulitan maka akan
mendapatkan banyak faedah.
Besi harus ditempa untuk menjadi pedang yang kuat dan tajam.
Manusia harus ditempa untuk menjadi lebih baik dan berkualitas.
Maka manusia yang diberi masalah berarti sedang dipersipkan
untuk ditinktkan kualitasnya. Masalah datang dari Allah, ketika
mendapat masalah harus melihat posisi kedekatan diri kepada
Allah, dan jangan hanya mencari kambing hitam. Jangan jadikan
do’a sebagai opsi terakhir, tetapi harus dilakukan sebelum terjadi
masalah. Pahala Allah berikan setiap ada masalah dan setiap
manusia berjuang dalam proses. Pahala itu dicatat dari setiap upaya
menghadapi masalah dan bukan hadiah diakhir permasalahan.
Masalah
 adalah
  sesuatu
 yang
datang
 dari
Allah
 untuk
 pendewasan
 diri.
   
 yaitu
 
 kalimat
       
Pembahasan ketiga
pada
    

sebagiamana
orang-orang sebelum kalian. Al-Qur`an
memperlihatkan dan mengingatkan dengan umat-umat sebelum  
kita. Allah ingin memperlihatkan umat sebelum kita untuk menjadi
‘ibrah. Lebih luasnya ‘ibrah ini juga bisa diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari, apabila ada orang yang wafat sebelum kita
untuk menjadi pelajaran. Mengajak manusia untuk mengambil
pelajaran dari manusia lain, ntuk melihat perbandingan orang baik
dan orang buruk. Begitu
contoh,
amat
 banyak
 
 kita
 banyak
 diberi
 
kesempatan oleh Allah untuk menanam kebaikan.
Pembahasan keempat pada kalimat
agarkalian
   
 
bertaqwa. Ayat ini menunjukkan target dan tujuan, agar kita
bertaqwa, mendapat ridha Allah subhanahu wata’ala. Dari sini ada
petunjuk bahwa hidup dan diri kita harus memiliki target dan tujuan.
Harus memiliki target yang mendekatkan diri kepada Allah, ridha
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Allah subhanahu wata'ala. Tidak ada ijazah keridhaan Allah, tatapi
tiap diri memiliki kesadarannya. Setiap manusia yang dipandang
baik manusia lain bukan karena kehebatan diri sendirinya, tetapi
karena segala ‘aib dan cela kita tidak dibuka oleh Allah.
Penutup
Banyak manusia menginginkan untuk mendapatkan
kebaikan dunia kahirat dalam do’anya, tetapi tidak seimbang
perlakuannya dalam amalan dunia dan akhirat. Ketika datang
panggilan shalat misalnya, selalu ada alasan untuk menunda dan
mengakhirkan. Tetapi untuk urusan dunia dan materi selalu siap
menunggu.
Anak cucu Iblis hidup dari zaman dahulu sampai saat ini
dan berumur panjang. Yang selamat dari golongan manusia
hanyalah sedikit karena sering diganggu Syaithan. Surat an-Nas
(Manusia) dijadikan surat terakhir karena Al-Qur'an adalah misi
utama manusia, tujuan utama diturunkan Al-Qur'an. Manusia
jarang yang memahami kemuliaan Al-Qur'an sehingga tidak bisa
memaksimalkan dririnya berinteraksi dengan Al-Qur'an. Surat anNas ditutup dengan doa untuk minta perlindungan min syarri alwas-wâsi al-khannâs. Berlindung dari syaithan yang menggoda dan
merongrong manusia. Syaithan adalah sifat buruk yang ada pada jin
dan manusia. Kita diajak untuk memperbanyak puasa tidak hanya
di bulan Ramadhan karena puasa adalah benteng, memiliki barakah
dan faedah yang banyak. Puasa-puasa sunnah adalah implementasi
dari latihan puasa di bulan Ramadhan.
Kesimpulan
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bebarapa hikmah, agar
manusia:
1. Menghitung-hitung umur yang manfaat dari usia yang Allah
berikan.
2. Menyeimbangkan capaian dunia dan akhirat.
3. Memiliki target hidup, yang tertinggi adalah keridhaan Allah.
4. Tujuan Al-Qur`an adalah manusia.
5. Meningkat kualitas diri dihadapan Allah. r (BUT)
16 Syawwal 1442 H / 28 Mei 2021 M
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PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
Bagi jama’ah dan kaum Muslimin yang ingin meningkatkan
wawasan ke-Islaman dapat mengikuti kegiatan kajian dan
ta’lim, dibimbing olehpara Ustadz / Guru yang berpengalaman
sebagaimana jadwal dibawah ini :

Kegiatan
1. Majelis Ta’lim
Kaum Ibu

Hari

Pukul

Materi

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

2. Pengajian
Setiap
Remaja Istiqlal Ahad
(ARMI)

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

3. Marching
Band Istiqlal

Setiap
Ahad

09.00 - Perkusi, Horn
15.00
line, Pit, dll

4. Seni Budaya
Remaja

Setiap
Ahad

09.00 - Hadrah, Marawis dan
11.00
Band

5. Pagar Nusa
Istiqlal

Setiap
Ahad

07.00 - Seni Beladiri
11.30

6. Tapak Suci
Istiqlal

Setiap
Ahad

15.30 - Seni Beladiri
20.00

7. Konsultasi
Agama

Senin
s/d
Jum’at

10.30 - Pelayanan
15.00
Permasalahan Agama
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JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR
Narasumber

Bahasan/ Materi

No

Hari

Tgl/Bln

1

Selasa

01 Juni

H. Abu Hurairah Abd.
Salam, Lc, MA

2

Rabu

02 Juni

H.M. Farid Fachruddin Kaasyifatus Sajaa
Saenong, MA, Ph.D

3

Kamis

03 Juni

Dr.H. Mulawarman
Hannase, Lc, M.Hum

Al Bayan Lima
Yusyghilul Adzhan

4

Sabtu

04 Juni

Dr. Bambang Irawan,
MA

Al-Hikam

5

Ahad

05 Juni

Dr. H.M. Yusuf Sidiq,
MA

Al-Fiqh Madzahibul
Arba'ah

6

Senin

06 Juni

KH. Bukhori Sail
Attahiri, Lc, MA

Bidayatul Hidayah

Riyadussholihin

JADWAL WAKTU
WAKTU SHALAT
SHALAT
JADWAL
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Juni 2021
Tanggal

Shubuh

Zhuhur

Ashar

Maghrib

‘Isya

01 - 02

04 : 37

11 : 54

15 : 15

17 : 47

19 : 01

03

04 : 37

11 : 54

15 : 15

17 : 48

19 : 01

04

04 : 37

11 : 54

15 : 16

17 : 48

19 : 01

05 - 07

04 : 37

11 : 55

15 : 16

17 : 48

19 : 02

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta
16 Syawwal 1442 H / 28 Mei 2021 M
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PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT
Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode
tanggal 18 - 24 Mei 2021 :
No.

1
2

Nama

Agama Semula

Abi Prasetyo
Kartinah S

Kristen
Kristen

Persyaratan 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, Narahubung: (Jamal) 0813
1412 4444 dan (Subhan) 0812 8829 7714.
Saksikan siaran langsung shalat lima waktu di AJWA TV
dan Kajian Ba’da Dzuhur/ Jum’at di Youtube :
Masjid Istiqlal TV.
Kegiatan kajian atau program yang terlewatkan dapat
pula disaksikan melalui kanal Youtube diatas.
(Dukung layanan media Masjid Istiqlal silahkan
subscribe, comment, like and share)
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SHALAT GHAIB
Niat Shalat Ghaib :

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

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari
Jum’at tanggal 21 Mei 2021 adalah untuk :
1. Almarhum Andregurutta (AG) KH. Sanusi Baco, Lc , usia 84
tahun. Wafat, 15 Mei 2021 di Makassar
2. Almarhum KH. Burhan Kholil bin H Kholil, usia 51 tahun.
Wafat 15 Mei 2021 di Kuningan
3. Almarhum Ir. H. Baharuddin Andi Banna, usia 59 tahun.
Wafat 7 Mei 2021
4. Almarhum Ujang Ahyatul Munajat bin Kosasih, usia 46
tahun. Wafat 16 Mei 2021 di Cisolok Pel. Ratu
5. Almarhum Alimuddin bin H Musa usia 60 tahun. Wafat 18
Mei 2021 di Bima
6. Almarhum Adeng Nurdin Bin Zaenal Abidin, usia 56 tahun.
Wafat 20 Mei 2021 di Bogor
7. Almarhum Ir. H. Siswiyanto bin Muhadi, usia 73 tahun. Wafat
17 Mei 2021 di Jember Jatim
8. Almarhum Tomson bin Azam, usia 56 tahun. Wafat 9 Mei
2021 di Bekasi
9. Almarhum Tubagus Deny Efendi bin H Rusdi, usia 72 tahun.
Wafat 13 Mei 2021 di Ciledug Tangerang
10. Almarhum Fredy Bay bin H M. Alidjata, usia 51 tahun. Wafat
20 Mei 2021 di Jakarta
11. Almarhumah Hj. Sumarni binti H Antar Laiwu usia 62 tahun.
Wafat 20 April 2021 di JAkarta
12. Almarhumah Raden Kurnia Rofiah binti Raden H. Hasan
Martadireja, usia 73 tahun. Wafat 15 Mei 2021 di Jakarta
13. Almarhumah Lenah Susanah binti Sanusi Ilyas, usia 50 tahun.
Wafat di Jagakarsa Jakarta Selatan.
16 Syawwal 1442 H / 28 Mei 2021 M
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Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Masjid Istiqlal
Menerima dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah
Bank BNI Syari’ah No. rekening 7004556009
(an. UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal)
Narahubung : Bapak Nur Khayyin Muhdlor
No HP/WA: 0812 2911 9652
Catatan : Bukti transfer & peruntukan dikirim ke nomor WA diatas

QS. At-Taubah/9 ayat 18 :

Artinya : “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah
ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari
Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat
dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka
merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan
orang-orang yang mendapat petunjuk”.

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: Abdul Rasyid Teguhdin Hamid,
M.Pd Dewan Redaksi: H. Saparwadi, SE.I; Drs. H.A. Dzulfatah
Yasin, M.Ag; Hendra Sofiyansyah, S.Sos; Budi Utomo, Lc, MA;
Ibrahim Atho, S.Ag; Habibah Munawaroh, S.Pd.I Bendahara:
Noor Chayati Wakil Bendahara: Subhan, S.Pd.I TU dan
Sirkulasi: H. Aminuddin; Rullyansyah; Didiet Nanditio, SE;
Joni Sagara; Suharti; Aril Muhrizadipura.
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Takbir Akbar Nasional & Pesan Idul Fitri 1442 H
Dari Masjid Istiqlal

JADWAL KAJIAN
DI MASJID ISTIQLAL
1. Tasawuf, Membedah Kitab Ihya Ulumiddin
Setiap Sabtu (Pukul 05.45 - 07.30)
Nara Sumber : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
2. Tematik Tafsir Al Qur’anul Karim
Jum’at Pertama (Pukul 13.00 - 14.00)
Nara Sumber :  Dr. KH. Muchlis M. Hanafi
3. Tasawuf, Membedah Kitab Al Hikam
Jum’at Kedua (Pukul 13.00 - 14.00)
Nara Sumber : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
4. Tematik Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
Jum’at Ketiga (Pukul 13.00 - 14.00)
Nara Sumber :  Dr. KH. Ahmad Lutfi Fathullah, MA
5. Fiqih, Membedah Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu
Jum’at Keempat (Pukul 13.00 - 14.00)
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
@masjidistiqlalofficial

Masjid Istiqlal TV

@masjidistiqlal.official

www.istiqlal.or.id

