
Edisi 1112
Tahun XXII/2021

2 Syawwal 1442 H / 14 Mei 2021 M

Diterbitkan oleh : 
Bidang Penyelenggara Peribadatan  

Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI)
081586767837 / 081314124444

HIKMAH NUZULUL QUR’AN : 
DARI TAJWID BACAAN MENUJU

MAKNA IDUL FITRI DAN 
HALAL BI HALAL



 

Waktu Adzan : 11.53 WIB
Khatib  :  DR. KH. Ahmad Lutfi Fathullah ,MA
Imam I   :  Drs. H. Hasanuddin Sinaga, MA 
Imam II  :  H. M. Anshoruddin Ibrahim, M.Ag
Muadzin I  :  H. Muhdori AR. M.Pd.I
Muadzin II  :  H. Ahmad Achwani, S.Ag  
Qori  :  H. Ahmad Achwani, S.Ag
     (Maqro : QS. Al-Baqarah ayat 136 - 138)

Agenda Shalat Jum’at Masjid Istiqlal
Tanggal : 2 Syawwal 1442 H / 14 Mei 2021 M

nPengantar Redaksi - 1 nKhutbah Jum’at - 2  nHikmah - 12 
nGoresan Imam Besar - 14 nDialog Zhuhur Pilihan - 17 
nPelayanan Masjid Istiqlal - 20 nJadwal Narasumber Kajian 
Dialog Zhuhur - 21 nJadwal Waktu Shalat - 21 nPelayanan 
Bimbingan Ikrar Syahadat - 22 nShalat Ghaib - 23 nUPZ 
BAZNAS  Istiqlal - 24  nPelaksana Penerbitan Mimbar Jum’at - 24  

Daftar Isi

Mohon tidak dibaca ketika Khutbah berlangsung

Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah bersabda :
Artinya : “Apabila engkau berkata pada temanmu “diamlah” 
sewaktu imam (khatib) berkhutbah, maka engkau telah lalai 
(telah sia-sialah pahala Jum’atnya)” (HR. Bukhari dan Muslim).

Disiarkan Langsung  :
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI) Nasional

YOUTUBE MASJID ISTIQLAL TV



2 Syawwal 1442 H / 14 Mei 2021 M 1

PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahim, Al-hamdulillahi Rabbil ‘Alamin, 
Was Shalatu Was Salamu ‘Ala Sayyidina Muhammadin Wa 

‘Ala Alihi Wa Shahbihi Ajma’in. Segala puji bagi Allah subhanahu 
wata'ala atas segala limpahan nikmat-Nya yang tidak pernah 
berhenti. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan 
kita, baginda Nabi Besar Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, 
seluruh keluarga, serta para sahabat-sahabatnya. 

Pembaca Mimbar Jum’at budiman serta yang dimuliakan 
Allah subhanahu wata'ala, kami selaku Tim Redaksi Mimbar 
Jum’at Masjid Istiqlal mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul 
Fitri 1442 H. Minal Aidin wal Faidzin. Mohon Maaf Lahir dan 
Batin”. Alhamdulillah, tahun ini kita telah dipertemukan kembali 
dengan bulan suci Ramadhan dan telah kita selesaikan pula 
berpuasa. Semoga amal ibadah kita selama  berpuasa diterima 
oleh Allah subhanahu wata'ala dan kita dapat dipertemukan 
kembali dengan bulan yang suci ini. Aamiin. 

Per tanggal 2 Syawal, ini merupakan hari kedua kita merayakan 
Idul Fitri. Sebagaimana seperti biasa yang kita semua ketahui, Idul 
Fitri adalah waktu yang tepat untuk saling memaafkan. Sesuai 
dengan arti Idul Fitri itu sendiri yaitu “Kembali Suci”. Meskipun 
dengan kondisi covid-19 yang masih melanda Indonesia, tradisi 
halal bi halal tetap dapat terlaksana di zaman yang sudah 
canggih ini. Dengan merayakan Idul fitri ditengah pandemi 
seperti ini, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus 
menyambung tali sillaturrahim dengan keluarga, sanak saudara 
serta kolega. Akan tetapi menjaga sillaturrahim tidak hanya kita 
laksanakan saat Idul Fitri saja, karena menjaga tali sillaturrahim 
dapat dilaksanakan setiap saat setiap waktu. 

Adapun khutbah Jum’at pada edisi kali ini dengan 
mengangkat tema “Makna Idul Fitri dan Halal Bi Halal” yang 
akan disampaikan oleh DR. KH. Ahmad Lutfi Fathullah, MA 
(Direktur Pusat Kajian Hadits). Selamat Membaca. (HM) r
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KHUTBAH JUM’AT

Makna Idul Fitri dan Halal Bi Halal 

Oleh : Dr. KH. Ahmad Lutfi Fathullah, MA

(Intisari Khutbah Jum’at, 2 Syawal 1442 H / 14 Mei 2021 M)

Khutbah Pertama 

ه     َتْغفهُرْه َونَُعوُذ به  َالَْحْمُد لّلٰ ْيُنُه َونَس ْ َتعه َمُدُه َونَس ْ ه ََنْ ْن  لّلٰ مه
 ُ هه الّلٰ الهنَا، َمْن ََيْده ّئَاته َأْْعَ ْن َسيه نَا َومه ْوره َأنُْفس ه  وَ هُفَ  ُُشُ

ُ  نْ مَ ي، وَ ده تَ هْمُ الْ   نْ أَ  دُ هَشْ أَ  ا.د  شه رْ ا مُ ي  له وَ  َلُ  دَ َته  نْ لَ فَ  لْ له ضْ ي
 َل 
 
  َلَ ا

 
ُ  َل ا  َلُ سَ رْ ، أَ ُلُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ ا عَ د  م  حَ مُ  ن  أَ  دُ هَشْ أَ وَ  الّلٰ

ّ  ة  ْحَ رَ  َ عَ له ل َ ْيَ مه ال َ ا  وَ ْي  شه ، ب   يا  اعه دَ ا، وَ ر  يْ ذه ن
 
، ّقه حَ  الْ َل ا

َ وَ  ّٰ  ا ا.ْي  نه مُ  اجا  سه ه َل عَ وَ  د  م  حَ  مُ َل عَ  ّل َ سَ وَ  ّله َص فَ  م  هُلل   أ له
َ  ْيَ عه ابه الت   عُ به تَ ، وَ َلُ  ْيَ عه ابه الت  وَ  هه ابه ْصَ أَ وَ    مْ هُل

 
  ان  سَ حْ به

 
 َل ا

 َ َ م  أَ  .نه يْ اّله  مه وْ ي َ وَ  ُكْ يْ صه وْ ، أ  دُ عْ ا ب ه ى وَ قْ تَ  به سه فْ ن  الّلٰ
 فَ  ،هه ته اعَ طَ وَ 

 
ُ  الَ قَ  دْ قَ فَ  ىقَ ات   نه مَ  زَ افَ  دْ قَ  هُ ن  ا َ  الّلٰ ِه اَل عَ ت   

َ عَٰل َما َهٰدىُكْ  : هه ابه تَ كه  َكه حْ مُ  وا الّلٰ ُ َة َولهُتَكّّبه د  َولهُتْْكهلُوا الْعه
 نَ وْ ب  ُته  لَ ا أَ وْ حُ فَ ْص يَ له ا وَ وْ فُ عْ يَ له : وَ الَ قَ . وَ  َولََعل ُكْ تَْشُكُرْونَ 

َ  نْ أَ  َ  رَ فه غْ ي :  هُ نْ عَ  ا َص  مَ يْ فه  هُ مُ َل سَ وَ  هُ اتُ وَ لَ صَ  الَ قَ . وَ ُكْ ل
، َأْن يَُكوَن  ميَانه

 
يهه َوَجَد َحَلَوَة اْل ُ ثََلٌث َمْن ُكن  فه  الّلٰ

ب  الَْمْرَء َل  َواُُهَا، َوَأْن ُُيه ا سه م  لَْيهه مه  
َوَرُسوُلُ َأَحب  ا

ل  ه
 
ب ُه ا ه ُُيه ِه اْلُكْفره مََكَ يَْكَرُه َأْن ، َوَأْن  لّلٰ يَْكَرَه َأْن يَُعوَد 

. ِه الن اره ُ  َق دَ صَ  يُْقَذَف  ، ْيُ ره كَ الْ  ُلُ وْ سُ رَ  َق دَ صَ وَ  الّلٰ
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Hadirin sidang Jum’at Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah 
subhanahu wata'ala.

Alangkah indahnya, jika khutbah siang hari ini khotib 
awali dengan mengingatkan diri khatib, mengingatkan 

jamaah semua yang hadir di sini dan pemirsa TVRI di mana 
saja berada, untuk sama-sama menjaga identitas kita sebagai 
seorang mu’min dan muslim, dan mari sama-sama kita 
berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman 
kita dengan terus bertaqwa kepada Allah subhanahu 
wata'ala, di mana saja kita berada, sehingga kalaulah kita 
meninggal, kita meninggal dalam keadaan mu’min, muslim 
dan muttaqin, Allah ridha dengan apa yang kita amalkan, 
dan Allah masukkan kita ke dalam surganya kelak. Aamiin 
ya Rabbbal alamiin. 

Masa terindah dalam perjalanan hidup manusia  adalah 
masa ketika manusia itu bahagia. Hari-hari ini adalah hari-
hari bahagianya ummat Islam, siapapun orangnya, dan 
dimanapun dia tinggal. Asal dia muslim, dia bahagia.

ه     َتْغفهُرْه َونَُعوُذ به  َالَْحْمُد لّلٰ ْيُنُه َونَس ْ َتعه َمُدُه َونَس ْ ه ََنْ ْن  لّلٰ مه
 ُ هه الّلٰ الهنَا، َمْن ََيْده ّئَاته َأْْعَ ْن َسيه نَا َومه ْوره َأنُْفس ه  وَ هُفَ  ُُشُ

ُ  نْ مَ ي، وَ ده تَ هْمُ الْ   نْ أَ  دُ هَشْ أَ  ا.د  شه رْ ا مُ ي  له وَ  َلُ  دَ َته  نْ لَ فَ  لْ له ضْ ي
 َل 
 
  َلَ ا

 
ُ  َل ا  َلُ سَ رْ ، أَ ُلُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ ا عَ د  م  حَ مُ  ن  أَ  دُ هَشْ أَ وَ  الّلٰ

ّ  ة  ْحَ رَ  َ عَ له ل َ ْيَ مه ال َ ا  وَ ْي  شه ، ب   يا  اعه دَ ا، وَ ر  يْ ذه ن
 
، ّقه حَ  الْ َل ا

َ وَ  ّٰ  ا ا.ْي  نه مُ  اجا  سه ه َل عَ وَ  د  م  حَ  مُ َل عَ  ّل َ سَ وَ  ّله َص فَ  م  هُلل   أ له
َ  ْيَ عه ابه الت   عُ به تَ ، وَ َلُ  ْيَ عه ابه الت  وَ  هه ابه ْصَ أَ وَ    مْ هُل

 
  ان  سَ حْ به

 
 َل ا

 َ َ م  أَ  .نه يْ اّله  مه وْ ي َ وَ  ُكْ يْ صه وْ ، أ  دُ عْ ا ب ه ى وَ قْ تَ  به سه فْ ن  الّلٰ
 فَ  ،هه ته اعَ طَ وَ 

 
ُ  الَ قَ  دْ قَ فَ  ىقَ ات   نه مَ  زَ افَ  دْ قَ  هُ ن  ا َ  الّلٰ ِه اَل عَ ت   

َ عَٰل َما َهٰدىُكْ  : هه ابه تَ كه  َكه حْ مُ  وا الّلٰ ُ َة َولهُتَكّّبه د  َولهُتْْكهلُوا الْعه
 نَ وْ ب  ُته  لَ ا أَ وْ حُ فَ ْص يَ له ا وَ وْ فُ عْ يَ له : وَ الَ قَ . وَ  َولََعل ُكْ تَْشُكُرْونَ 

َ  نْ أَ  َ  رَ فه غْ ي :  هُ نْ عَ  ا َص  مَ يْ فه  هُ مُ َل سَ وَ  هُ اتُ وَ لَ صَ  الَ قَ . وَ ُكْ ل
، َأْن يَُكوَن  ميَانه

 
يهه َوَجَد َحَلَوَة اْل ُ ثََلٌث َمْن ُكن  فه  الّلٰ

ب  الَْمْرَء َل  َواُُهَا، َوَأْن ُُيه ا سه م  لَْيهه مه  
َوَرُسوُلُ َأَحب  ا

ل  ه
 
ب ُه ا ه ُُيه ِه اْلُكْفره مََكَ يَْكَرُه َأْن ، َوَأْن  لّلٰ يَْكَرَه َأْن يَُعوَد 

. ِه الن اره ُ  َق دَ صَ  يُْقَذَف  ، ْيُ ره كَ الْ  ُلُ وْ سُ رَ  َق دَ صَ وَ  الّلٰ
َ  ذَ َل عَ  نُ َنَْ وَ  ه  دُ مْ حَ الْ ، وَ نَ يْ ده اهه الش  وَ  نَ يْ ره اكه الش   نَ مه  له ّٰ  لله
َ عَ الْ  ّبه رَ   . ْيَ مه ال
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Kebahagiaan seorang muslim adalah ketika dia kembali 
menemukan fitrahnya sebagai manusia suci. Suci dalam 
artian, dia mengenal akan hakekat kemanusiaannya, 
kemahlukannya dan kehambaannya. Kondisi Fitrah 
merupakan kondisi netral dimana di mana manusia dapat 
melihat kebenaran sebagai kebenaran dan kemunkaran 
sebagai kemunkaran. Lalu kesempurnaan kebahagiaan  itu 
akan dilengkapi dengan dosa-dosanya yang nyaris Nol/
Dihapus karena semua sudah diampuni Allah lewat paket 
Ramadhan.

Paket Ramadhan adalah paket lengkap penuh dengan 
rahmah, maghfirah dan itqun minan nar yang berujung pada 
para pelakunya menjadi insan-insan yang bertaqwa. Oleh 
sebab itu mereka dipersilahkan masuk ke surga melalui pintu 
Al-Rayyan. Berbahagia sekali kita semua yang menikmati 
hari ini setelah lulus melaksankan program Ramadhan 
dengan baik. Bahkan jika ada yang kurang, ada paket zakat 
fitrah yang menutupi dan melengkapi.  Kebahagiaan kaum 
muslimin itu disempurnakan dengan takbir dan idul fitri, 
terlebih kita yang di Indonesia, lebih disempurnakan lagi 
dengan tradisi Halal bi Halal.

Ya Allah, jadikanlah kesyukuran kami ini kesyukuran 
yang sempurna dengan Engkau berkenan untuk selalu 
menjaga kami, melindungi kami dan membimbing kami ke 
jalan ridha-Mu.

Ada 3 (tiga) ritual yang kita diperintahkan untuk 
melaksanakannya di hari Idul Fitri :
• Bertakbir, 
• Membayar Zakat, 
• Shalat Ied.
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Takbir bermakna mengagungkan Allah, mengatakan 
dan bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Dia-lah 
yang Maha Besar, pemilik langit dan bumi, pengatur alam 
semesta. Makna dan hakekat takbir itu, jika dapat diresapi, 
direnungi oleh semua ummat Islam tanah air, maka apa yang 
terjadi di dunia ini dalam satu tahun belakangan ini, yaitu 
pandemi covid-19, akan dapat kita atasi dengan paripurna. 

Virus adalah mahluk Allah, covid-19 dengan segala 
variannya, semua dibawah kekuasan Allah dan Allah 
jualah yang menentukan semua alur pergerakannya… dan 
Allah juga lah yang maha mampu menghapus pandemi ini. 
Jika kita berkeyakinan ini, bukankah sebaiknya kita ubah 
pendekatan kita melawan pendemi ini dengan berdoa dulu, 
bertawakkal terus baru kemudian faktor ikhtiar kita yang 
kita kenal dengan 3 M : mencuci tangan, memakai masker 
dan menjaga jarak … kita jalankan. Insya Allah akan lebih 
tepat dan lebih jos.

Perintah kedua adalah membayar Zakat Fitrah. 
Keunikan, keunggulan, kehebatan perintah ini adalah harus 
dilakukan masal dan dalam waktu singkat yang sama. 
Zakat  fitrah intinya adalah membantu orang lain. Dan 
yang diperintahkan untuk melaksanakannya adalah semua 
individu muslim, laki-perempuan, tua-muda, kakek nenek 
dan   bayi.  Termasuk  kaya   dan   miskin.  Potret
    sangat jelas, sangat nyata.

Perintah ketiga adalah shalat Ied. Shalat yang dilakukan 
secara lebih masif. Ritual yang menjadi ajang pertemuan 
masal namun bersifat lokal. Pertemuan yang menghasilkan 
jalinan silaturahim dalam ketaatan. Pertemuan yang semua 
orang diusahakan untuk datang, bahkan termasuk orang-

ر  اْ  ل  ا ع  و  ن  او  ع  ت  و   ِ  يو  ق  اْت  و   بر
ر  اْ  ل  ا ع  و  ن  او  ع  ت  و   ِ  يو  ق  اْت  و   بر
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orang yg secara fiqh dasar, dilarang untuk shalat. Pertemuan 
yang disarankan dilaksanakannya di lapangan agar dapat 
menampung jamaah. Pertemuan yang memperlihatkan 
kebahagiaan semua orang. Pertemuan yang membuat Allah 
bangga dan malaikat tersenyum. Padahal, hari itu, hari 
dimana setan-setan dilepas belenggunya.

Hadirin sidang jum’at yang dimuliakan Allah. 
Taukah hadirin apa yang dilakukan oleh Rasululah 

shallallahu ‘alaihi wasallam setelah beliau selesai berkhutbah 
Ied? Di riwayat Imam Bukhari dalam Sahihnya diceritakan 
bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam diiringi Bilal, 
berjalan menghampiri barisan ibu-ibu di belakang dan 
mengajak mereka untuk menghindari neraka dengan cara 
bersedekah.

Jamaah shalat Jum’at Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah. 
Dengan selesainya kita berpuasa, bertakbir, menunaikan 

zakat fitrah, sudah melaksanakan shalat ied, lalu bermaaf-
maafan… maka kita semua masuk ke fase hamba terbaik. 
Secara spritual kita sudah masuk katagori : 

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling bertakwa (QS. Al-Hujurat ayat 13).
Secara sosial kita juga sudah menjadi :

Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat 
untuk orang lain (HR. al-Nasa’i).

 ِ َِّقي النَّاَر َولَْو ِبَشق   تَْمَرة   ِات
 

ن   ِ
ِ أ   ِعندَ  َأْكَرَمُكْ  إ  تْقَٰىُكْ أَ  ّلل 

ْ أ   اس  الن   ْير خ    اس  لن  ل   مْ هرعر ف  ن
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Maka secara komunitas kita sudah pada status :

Karena itu, sudah selayaknya kita sudah merasakan 
indahnya menjadi seorang muslim, asyiknya menjadi 
seorang mukmin karena kita sudah merasakan apa yang 
digambarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
dengan 3 (tiga) rasa, 3 (tiga) sensor: 

Karena itu jika khatib boleh menyimpulkan bahwa 
secara individu kita sudah menjadi personal-personal : You 
are the Best. Dan secara komunitas/jamaah harusnya kita 

ُ َوَوُهداُ ُ  ْ ْ  َُُنداَ  إوَّ اَد:ِ َ 
َ
ِْ دََلَوَ  إ ََ  ََ ثَََلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجد

ِ  وَ  َِّ ِوَّ
َ
هِددُه إ ِ ُْ  َِ  َُ دد َّ إيَْسددُّْ ِ ُْ   ْ ْ دد: ِهددَاإُأَ:  َو يَْهددِه ِمسَّ َ

ْ ْ  ْ َحدد َّ إ
ْ ْ  يُْقَذَف ِِف إينَّ:ِو. ْ ْ  يَُعاَد ِِف إْيُنْفُِّ مََكَ َُْنَُُّه   َُْنََُّه 

 Artinya : “Tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, 
ia akan mendapatkan manisnya iman : Dijadikannya Allah 
dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika ia 
mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena 
Allah. Dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia 
benci bila dilempar ke neraka“ (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Artinya : “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang 
dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh 
(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, 
dan beriman kepada Allah”  (QS. Ali Imran : 110).

                

         ....     
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akan menjelma menjadi : We are the Champion. Jika ini 
sudah menjadi identitas dan status ummat Islam Indonesia, 
dan terus dipertahankan maka apa yang dijanjikan Allah 
subhanahu wata'ala dalam firman-Nya di surah  al-A’raf  ayat 
96 akan berlaku.

Jika ini terjadi, maka apa yang kita impikan dan tuangkan 
dalam banyak doa kita akan menjadi kenyataan :

Sungguh, paket Madrasah Ramadhan yang disambung 
dengan Idul Fitri dan suasana lebaran yang diisi halal bi 
halal membawa kita LULUS pada tahapan ujian keimanan 
seperti yang digambarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam dalam sabdanya : 

Artinya : “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan 
bertaqwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka 
berkah dari langit dan bumi .....”  (QS. Al-A'raf   96).

                   

        ...      
 

 ر  وْ ف  غ   ب  ر  و   ة  ب  ي   ط   ة  ْل  ب  
 

Artinya : “Tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga 
dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai 
untuk dirinya sendiri” (HR. Bukhari dan Muslim). 

بُّ ِلناْفِسهِ  ا ُُيِ بى ِِلَِخيِه ما َّتى ُُيِ ُدُُكْ حا  َلا يُْؤِمُن َأحا
 

ِ ََل يُْؤِمُن ِقيَل  ِ ََل يُْؤِمُن َواَّلله ِ ََل يُْؤِمُن َواَّلله  َوَمْن َواَّلله
 ِ ي ََل يَأَْمُن َجارُ  ََي َرُسوَل اَّلله ِ  ُه بََواِيَقهُ قَاَل اَّله
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Pekerjaan rumah kita bersama sekarang dan seterusnya 
adalah menjaga moment indahnya suasana Idul Fitri, agar 
auranya, kesyahduannya, magnetnya, dampaknya terus kita 
rasakan sampai kita bertemu Ramadhan yang lebih indah di 
tahun yang akan datang. 

Artinya : “Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah 
beriman, demi Allah tidaklah beriman, mereka berkata; "Apa 
itu wahai Rasulullah?" Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda : "Yaitu seseorang yang tetangganya tidak bisa aman 
dari bawa`iqnya", mereka bertanya, "Wahai Rasulullah apa 
itu bawa`iqnya?" Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: "kejelekannya” (HR. Bukhari).

ه  ال  ق   ِي ال  ع  ت   الّلٰ ِي   ٍۙ  ِۙ  :  زي ي  زي ع  ال   هي ابي ت    ْه َ  اَّ  ل يي خ    ْ ي َّ  اا  يِۙ  اي ال ع ص  و 
ّقي  ل ح  ا ِبي و  اص  ت و  ليٰحتي و  لهوا الّصٰ ي َع  ا و  نهو  ي ن  ٰام  ي ا  اَّل  ي  ەِۙ اي ْب  لص  ا ِبي و  اص  ت و   و 

 
ه  ك  ر  ِب   ي كي ح  ال   آ َّي ر  قه  ال  ِي  كه  ل   و  لي  الّلٰ   و  ني ع  ي  ن  ، و  ي 

 
   هه ته و  ل  تي  كه  ّي  ا

 و  هه  هه ن َا
  َ ه لي ع  ال   عه ي  مي ال  ري ائي َ  لي و   كه  ل  و   لي  الّلٰ   ره يي غ  ت  س    آ  ا و  ذ   ه  لي و  ق   له و  قه ، آ  ي 

 .الّلٰ   ري يي غ  ت  اس    ين  ري يي غ  ت  َ   مه ال   ز  و  ا ف  ي  ، ف  اتي ن  مي ؤ  مه ال  و   ي   ني مي ؤ  مه ال  
 

ه  ال  ق   ِي ال  ع  ت   الّلٰ ِي   ٍۙ  ِۙ  :  زي ي  زي ع  ال   هي ابي ت    ْه َ  اَّ  ل يي خ    ْ ي َّ  اا  يِۙ  اي ال ع ص  و 
ّقي  ل ح  ا ِبي و  اص  ت و  ليٰحتي و  لهوا الّصٰ ي َع  ا و  نهو  ي ن  ٰام  ي ا  اَّل  ي  ەِۙ اي ْب  لص  ا ِبي و  اص  ت و   و 

 
ه  ك  ر  ِب   ي كي ح  ال   آ َّي ر  قه  ال  ِي  كه  ل   و  لي  الّلٰ   و  ني ع  ي  ن  ، و  ي 

 
   هه ته و  ل  تي  كه  ّي  ا

 و  هه  هه ن َا
  َ ه لي ع  ال   عه ي  مي ال  ري ائي َ  لي و   كه  ل  و   لي  الّلٰ   ره يي غ  ت  س    آ  ا و  ذ   ه  لي و  ق   له و  قه ، آ  ي 

 .الّلٰ   ري يي غ  ت  اس    ين  ري يي غ  ت  َ   مه ال   ز  و  ا ف  ي  ، ف  اتي ن  مي ؤ  مه ال  و   ي   ني مي ؤ  مه ال  
 

“Semoga Allah menerima ibadah puasa kita semua dan 
semoga setiap tahunnya kita berada dalam kebaikan”

 تََقَبَل الل ُّٰه ِمنَّا َوِمنُْكْم َوُكلُّ عَاٍم َو َأنُْتْم ِبَخيْرٍ 
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Khutbah Kedua 

ّ  د  م  ح  ال   ّ ح  ال   نّ ي  دّ ى و  د  ه ل  ّب  ل   و  س  ر   ل  س  ر  ي أ  اَّلّ  لِّلَ  ه  ر  هّظ  ي  لّ  ق 
ّ م  ال   ه  ّر ك  و  ل  و   هّ ك  ّ  نّ ي   اد ّ ل  ع   ل   ل   ن  أ   د  ه ش  أ   ن  و  ك  ش    ال

 
  الَِل  لَ ا

ّ ل   ه  د  ح  و   اْد  مَ ح  م   نَ أ   د  ه ش  أ  و   ي   بّ م  ال   ق  ح  ِّل  ال  ال م   ل    ك  ي  ش 
ع ّد ال   ص   ل   و  س  ر  و   ه  د  ب  ع   ل ّ و   ي   مّ اّدق  ال و   ل  ّل ّ  ع  س  الله َم ص 
 الَِل   ال  ق  ف   : د  ع  ا ب  مَ أ   ي   عّ ج   أ   هّ بّ ص   و   ّلّ  أ  ل  ع  و  د  مَ ح  م   ن  دّ ي ّ س   
ِّ ال  ع  ت   ّ ظّ ع  ال   نّ أ  ر  ق   ال       ي 

 
 ل  ع   ن  و  ل  ص  ي   ه  ت  ك  ئّ ل  م  و   الَِل   نَ ا

َ م  ي  لّ س  ا ت  و  م  ل ّ س  و   هّ ي  ل  ا  ع  و  ل  ا ص  و  ن  م  أ   ن  ي  ااَّلّ ّي   أ    ي  ّب النَ   مَ له ا : ال
 هّ ابّ ص   ا  و   ّلّ  أ   ل  ع  و    ي   لّ س  ر  م  ال   دّ ي ّ  س   ل  ع   ك  رّ ب  و   ّل ّ  س  و   ل ّ ص  
ُع  ر  ي   عّ ج   أ   ر  و  خل ل ف اّء الَراّشّدي ن  ا ِّب ب ك  ّن ا  ض  الل ه َم ع  ار  و 

ّبّعي التَاّبّعي    َت  التَاّبّعي   و  اب ّة و  ن  ب ّقيَّة الَصح  ع  ع ِّل  و  ان و  ث م  ع  و 
ض  ع   ار  ي ّن و  ّ ّم اد  ان  ّال  ي و  س  ح  ّتك  َي  ل ه م  ّبّ ْح   ه م  ّبر  ع  نَا م 

ي    م  الَراّْحّ ح   ا ر 
 َ  اّت ن  مّ ؤ  م  ال  و   ي   نّ مّ ؤ  م  ال  و   اّت م  لّ س  م  ال  و   ي   مّ لّ س  م  ل  لّ  ر  فّ غ  ا مَ ه الل
  اّت و  م  ال   و   م  ن   مّ  اءّ ي  ح  ال   

 
َ ا ّ  ك  ن  اّت و  ع  ادَ  ب  ي  جّ م   ب  ي  ّر ق   ع  ي  س 

َ  َي  و   اّت اج  ح  ال   اّض  ق   َي   َ  اّت مَ هّم  ال   ّف    ّسن  ع  أ   مَ ه الل اْب ت ن  اقّ ح 
ها  و  م   ال   ّف  ن  أ  و   ّر ك  ّ ّي اد   ّجر    ةّ ر  خّ ال    اّب ذ  ع  و   يا  ن  ّمن  ّخز 
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َ ا   ش   ن  ا مّ ن  ّسم  ل  ق  اّ  مَ له ل  ي   ب  ا و  ن  ن  ي  ب   هّ بّ  ل  و  ا ت   م   ي ّتك  خ 
ْم   ك  تّ ع  طا   ن  مّ و   ك  تّ ي  صّ ع  م   نَت ك  و  ِّبا   ت ب ل ّغ نا  ا اْم   ي   قّ ي  ال   ن  مّ ج 

ن  ّبّه ع   ّ ن ا ّبأ  م  و   يا  ن  اد   ب  ائّ ص  ا م  ن  ي  ل  ُت  و   ن  ارّ ص  ب  أ  ا و  ن  اعّ س   ت ّع 
ي  ا أ  ا م  َوّتن  ق  و   ت نا  ح  َ  ل   ع  ن  نَا ث أْر  مّ  ث  ارّ و  ال   ل   ع  اج  و   ي  ن   اْن  م  ل   م 
 ل  ا و  ن  نّ ي   دّ ا ّف ن  ت  ب  ي  صّ م   ل  ع  ت   ل   و  ان  اد  ع   ن  م   ل   ع  ن  ص   ان  و  
َ  عّ ل  ا و  ه  ّن  ب   ك  ا أ  ي  ن  اد   لّ ع  ت    ل  ب  ل ّْ ل  ا و  ن  مّ ل  م  ن   ت س  ن  ل  ع ل ي   ا م 
ْح   ي   َ  نا  ر  ّ  ح  لّ ص  ا   مَ له ال ّ ان  و   ي   مّ لّ س  م  ال   ةّ ل  و   ع  ي  ج    ص 

 
 م  ل  س  ال 

  ك  ت  م  ّل ك ّ ع  ا  و   ي   مّ لّ س  م  ال  و  
 
 ة  ل   ا ب  ن  ت  ل   ب   ل  ع  اج  و   نّ ي  اد ّ  مّ و  ي   ل  ا

  ة  ام  ع   ي   مّ لّ س  م  ال   انّ ل   ب  ر  ائّ س  و   ة  ن  ئّ م  ط  ة  م  ن  مّ أ   
 
َ ا ُ  ّ ل  ع   ك  ن   

َ ر   ر  ي  دّ ق   ء  ش     ة  ن  س   ح   ةّ ر  خّ ل   ا  ّف و   ة  ن  س   ا ح  ي  ن   اد  ّف  نا  تّ ا أ  ّ ن  ب
 ار  فَ غ   َي   ز  ي  ّز ع   َي   ارّ ر  ب  ال    ع  م   ة  نَ ج  ا ال  ن  ل  خّ د  أ  و   ارّ النَ  ب  ذا  ع  اْن  قّ و  
ّ  د  م  ح  ال  و   ي   مّ ال  ع  ال   َب ر  َي    .ي   مّ ال  ع  ال   ب ّ ر   لِّلَ
  الَِل   اد  ب  عّ 

 
 و   لّ د  ع  ل  ّب  ر  م  أْ ي   الَِل   نَ ا

 
 و   انّ س  ح  ال 

 
 ِب  ر  ق  ي ال  ذّ  ءّ تا  ي  ا

َ ع  ل   ك   ظ  عّ ي   يّ غ  ب  ال  و   رّ ك  ن  م  ال  و   اءّ ش  خ  ف  ال   نّ ى  ع  ن   ي  و    ن  و  ر  كَ ذ  ت   ك   ل
 ك   د  ّز ي   هّ مّ ع   نّ ل  ع   ه  و  ر  ك  اش  و   ك   ر  ك  ذ  ي   ي   ظّ ع  ال   وا الَِل  ر  ك  اذ  ف  
ّ و   ك   طّ ع  ي   ّلّ ض  ف   ن  مّ  ه  و  ل  أ  اس  و     ب   ك  أ   الَِل   ر  ك  ّل 
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Alhamdulillah, rasa syukur dan sukacita di awal Jumat bulan 
Syawwal, yaitu kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri, 

namun ada pula rasa sedih karena Ramadhan tahun ini telah 
berlalu meninggalkan kita, semoga Allah subhanahu wata'ala 
memperkenankan kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang 
Mulia, Ramadhan ditahun-tahun mendatang, aamiin.

Malam Takbir dan Shalat Idul Fitri yang telah kita laksanakan 
dapat menjadi agenda terakhir dari seluruh rangkaian ibadah 
Ramadhan, setiap amalan ibadah dirajut dengan susah payah 
untuk menggapai maghfirah dan rahmat Allah subhanahu wata'ala. 
Kegigihan, kesungguhan yang penuh perjuangan untuk meraih 
ampunan dan juga semangat yang bergelora untuk terbebas dari 
siksa dan adzab Allah subhanahu wata'ala.

Menghidupkan dan memintal malam-malam Ramadhan 
dengan Qiyamullail, Shalat Tarawih dan Tadarus, Tadabbur 
Al-Quran, sementara pada siangnya kita berpuasa, menahan 
segala hawa nafsu, lapar dan dahaga, terik panasnya matahari 
dan tentunya tetap beraktivitas seperti biasanya, tentu tidak lain 
semuanya dilaksanakan demi meraih mendapatkan pakaian atau 
baju kebesaran yaitu "Baju Taqwa".

Mempertahankan kondisi yang demikian dalam hari-hari 
berikutnya setidaknya dapat berkelanjutan dan berkesinambungan 
untuk merasakan kehadiran dan pengawasan Allah subhanahu wata'ala 
dalam setiap gerak langkah dan rutinitas yang dilakukan dengan 
penuh ketaqwaan, sebagaimana bagian tujuan diwajibkannya berpuasa 
pada bulan Ramadhan, yang telah syariatkan dalam Firman  Allah 
subhanahu wata'ala dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 183 yang artinya : 
“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa se-
bagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

Libas At-taqwa

HIKMAH

Oleh :  Atho Ibrahim, S.Ag
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Ketika sudah memakai baju taqwa jangan sampai dilepaskan 
lagi setelah idul fitri ini, atau setelah berlalunya bulan Ramadhan, ini 
selaras dengan yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, adalah seorang 
wanita yang memintal benang dengan susah payah kemudian 
menguraikan kembali.

Sejatinya, momentum  Idul Fitri akan membuat dan menjadikan 
kita manusia yang baru dan kembali ke Fitri, memiliki jiwa-jiwa 
yang menang melawan syirik, (menduakan Allah subhanahu 
wata'ala), menjauhkan diri dari sifat sombong takabbur, riya, 
sum’ah, hasad juga dengki pelit dan kikir serta berbagai penyakit 
hati yang lainnya. 

Melalui pendidikan pesantren sekaligus madrasah Ramadhan, 
dengan berpuasa yang diwajibkan Allah subhanahu wata'ala adalah 
supaya kita menjadi orang yang bertaqwa, dan selalu meningkatkan 
ketaqwaan dengan bersyukur atas karunia yang telah Allah 
subhanahu wata'ala limpahkan kepada kita berupa nikmat Iman 
dan Islam, semoga senantiasa kedua nikmat utama ini tertancap 
dalam dan semakin kuat di sanubari kita, aamiin yaa Rabbal 
Alamin, wallahul musta'aan wahuwa waliyyut taufiiq. r

Artinya : “Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang 
menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi 
cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu 
sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan 
yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya 
menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari Kiamat akan 
dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu” 
(QS. An-Nahl/16 : 92).
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Akhir surat al-Fatihah ialah: Gair al-maqdhub 'alaihim wa la 
al-dhallin (bukan jalan) mereka yang dimurkai dan bukan 

(pula jalan) mereka yang sesat). Secara kebahasaan kata al-
magdhub berarti dimurkai dan al-dhallin berarti sesat, namun 
dibentuk bahasa yang digunakan tidak menampilkan pelaku 
(fa'il) sehingga tidak jelas siapa yang memurkai dan siapa yang 
disesatkan. 

Pada umumnya tafsir-tafsir popular (mu'tabarah) seperti 
Tafsir al-Jalalain, Tafsir Al-Qur'thubi, Tafsir Ibn Katsir, dan lain-
lain, menafsirkan al-magdhub (yang dimurkai) ialah orang-orang 
Yahudi. Sedangkan al-dhallin (yang sesat) ialah orang-orang 
Nasrani. 

Penafsiran seperti ini dihubungkan dengan penjelasan 
ayat dalam Alquran, seperti al-magdhub dihubungkan dengan 
ayat, "wagadhiba Allahu 'alaihi wa la'anahu" (dan Allah murka 
kepadanya, dan mengutukinya.../QS ari-Nisa' [4]:93). Sedangkan 
orang-orang Nasrani dikatakan dalam Al-quran, "Qad dhallu 
min qablu wa adhallu katsiran" (orang-orang yang telah sesat 
dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah 
menyesatkan kebanyakan (manusia)/QS al-Maidah [5]: 77). 

Dalam penjelasan terdahulu dikatakan bahwa sesungguhnya 
Allah SWT lebih menonjolkan diri sebagai "Maha Pengasih 
Maha Penyayang (al-Rahman al-Rahim), sebagaimana ditegaskan 
dalam ayat pertama dan ketiga. Kalangan ulama tafsir sufi (isyari) 
tidak menyebutkan Allah SWT yang memurkai dan menyesatkan 
tetapi para makhluk di sekelilingnya. Tuhan tidak mengatakan, 

GORESAN IMAM BESAR

Siapa itu Al-Magdhub dan Al-Dhallin ?
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Gair alladzi gadhab Allah 'alaihim wa la al-dhallin (Bukan (jalan) 
mereka yang dimurkai Allah dan bukan (pula jalan) mereka 
yang sesat). Bagi kalangan mufassir isyari, bentuk ayat tersebut 
menunjukkan orisinalitas Tuhan yang sesungguhnya bukan 
pembenci tetapi penyayang. 

Cara memahami ayat di atas menurut kalangan sufi, seperti 
Ibn Arabi (Juz 1 h.9) sebagai berikut : al-magdhub 'alaihim ialah 
mereka yang terhenti di dalam pengabdian lahiriah dan terhijab 
oleh nikmat rahmaniyah dan kenikmatan lahiriah. Mereka tidak 
dapat merasakan kenikmatan lahiriah dan keindahan batin 
karena terjebak di dalam alam pikiran seperti kaum Yahudi. Jika 
mereka selalu mengajak kepada kesenangan lahiriah maka sudah 
tentu akan mendapatkan murka sebagaimana halnya orang-
orang yang terhijab oleh hijab-hijab dhulmani, yang menjauhkan 
dirinya dari Tuhan. 

Sedangkan yang dimaksud al-dhallin yaitu mereka yang 
terjebak di dalam pengabdian yang bersifat serba kebatinan, 
yang sesungguhnya tidak lain adalah juga menghijab dirinya 
dengan Tuhan. Mereka juga tidak bisa merasakan kebahagiaan 
dan kedamaian paripurna karena terlalu berorientasi kepada 
substansi batiniah, seperti halnya orang-orang Nasrani. Jika al-
magdhub terhijab dengan hijab kegelapan (al-hujub al-zhulmani) 
maka al-dhallin terhijab dengan hijab cahaya kesilauan (al-hijab 
al-nurani). Kedua hijab ini sama-sama menjatuhkan. Hijab 
zhulmani jatuh karena kegelapan dan hijab nurani jatuh karena 
kesilauan. 

Orang-orang yang mendapatkan nikmat (shirath al-ladzina 
an'amta 'alaihim) ialah mereka yang menyeimbangkan kedua kutub 
pandangan tersebut. Dengan demikian penempuh jalan lurus (al-
shirath al-mustaqim) ialah mereka yang menyeimbangkan antara 
kedua komponen yang berseberangan di atas, yaitu kelompok 
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orang-orang Yahudi yang cenderung lebih rasional dan formal-
logis. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Tuhan dalam 
Alquran, "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak 
beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara 
yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa 
keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu 
berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (QS. an-Nisa 
[4]:64-65). 

Penghayatan lebih mendalam terhadap ayat demi ayat surah 
al-Fatihah menjanjikan ketenangan dan kedamaian di dalam 
batin seseorang. Nama surah al-Fatihah sendiri sering disebut 
surah as-Syifa' atau surah penyembuhan dari segala penyakit, 
baik dari segi tumbuhnya kesehatan fisik maupun kesehatan 
nonfisik. Jika penghayatan kita terhadap bacaan surah al-Fatihah 
maka serta merta keajaiban shalat lima waktu akan terasa dalam 
kalbu. (Harian Republika, 4 Maret 2016) r 
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Pendahuluan
Kajian perdana ini adalah pengantar untuk mempelajari 

kitab tafsir ataupun berinteraksi dengan Al-Qur'an secara 
umum. Kitab Suci Al-Qur'an menjadi sangat penting untuk 
dipelajari dan sangat berharga dalam kehidupan karena menjadi 
pedoman hidup, petunjuk bisa meraih kebahagianan, kesengan 
ketentraman dunia dan akhirat. 

Pembahasan
Pentingnya Belajar Al-Qur'an

Al-Qur'an berasal dari kata qara'a        yang berati bacaan 
atau yang dibaca, bila dibaca           qara'a maka artinya adalah 
ketuk bukan baca. Karena begitu rincinya ilmu bacaan Al-
Qur'an maka meluangkan waktu untuk belajar menjadi penting 
sebagaimana hadis : 

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Kitab Tafsir Jalaalain
Oleh : Drs. H. Sholeh Asri, MA

 (قَرَ أ  )
 (ق ر  ع  )

 ٍّ َ ََي َأََب  :قَالَ َعْن َأِبي َذر  ُ عَلَْيهي َوَسَّله ي َصَّله اَّلله قَاَل ِلي َرُسوُل اَّلله
 َ ْن َأْن تَُصّل ي ي َخْْيٌ ََلَ مي َتابي اَّلله ْن كي َ أ يًَة مي ٍّ ََلَْن تَْغُدَو فَتََعَّله َذر 

 َ هي َأْو ل َّْلي ُُعيَل بي ْن الْعي َ ََبًَب مي ائََة َرْكَعةٍّ َوََلَْن تَْغُدَو فَتََعَّله ْم يُْعَمْل مي
َ َألَْف َرْكَعةٍّ  ْن َأْن تَُصّل ي  َخْْيٌ ََلَ مي

 
 

Artinya : “Dari Abi Dzar radhiallahu anhu, Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda : “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya 
kamu pergi pada pagi hari lalu mempelajari satu ayat dari kitab 
Allah itu lebih baik bagimu daripada kamu shalat seratus raka’at.  
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Keutamaan Belajar Al-Qur'an
Al-Qur'an adalah bacaaan sempurna yang dibaca lintas 

generasi dari jaman Nabi sampai hari ini. Tatacaranya diatur 
sedemikian rupa. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda :

Belajar, belajar dan mempelajari Al-Qur'an setelah itu 
mengajarkannya. Hal demikian karena Al-Qur'an adalah sebagai 
petunjuk yang menyelamatkan kehidupan dunia akhirat.

Bahaya Berpaling dari Al-Qur'an 
Al-Qur'an memberikan petunjuk yang paling lurus dari yang 

lurus, yang paling benar dari yang benar, dan menyampaikan 
berita-berita gembira kepada orang-orang mukmin laki-laki 
ataupun perempuan yang menunjukannya dengan amal-amal 
perbuatan bahwa mereka akan mendapatkan pahala dari amal-
amal shalih itu. 

Artinya : “Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar 
Al-Qur'an dan mengajarkannya” (HR. Bukhari).

َ الرُقرر  ُُكر َمنر تََعَّلم ُ مَمهُ  َءانَ َخْير   َوعَل

 

.... Dan sesungguhnya kamu pergi pada pagi hari dan mempelajari 
satu bab dari ilmu, baik diamalkan atau tidak itu lebih baik 
daripada shalat seribu raka’at” (HR. Ibnu Majah)

Artinya : “Sungguh, Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke 
(jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada 
orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka 
akan mendapat pahala yang besar (QS. Al-Isra/17: 9) 
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Pada Bulan Ramadhan dimana Nabi menyatakan ketika 
melaksanakan amalan sunnah diganjar dengan yang wajib, dan 
bila wajib diganjar sampai 70 kali lipat, maka hendaklah banyak 
membaca Al-Qur'an. Dan Nabi menyatakan bahwa barangsiapa 
mengikuti petunjuk Nabi, bagi mereka tidak memiliki 
kekhawatiran dan ketakutan karena telah mengikuti petunjuk 
yang benar. Momen berharganya diantaranya adalah Nuzulul 
Qur'an. Bila dalam sebelas bulan terlalu sibuk sehingga tidak bisa 
membaca Al-Qur'an minimal Ramadhan bisa memegangnya, 
mendekatkan diri ke Al-Qur'an dan membacanya. 

Penutup
Ini adalah momentum indah, karena kita masih bisa 

bertemu Ramadhan. Banyak yang ingin ketemu tapi tidak  diberi 
kesempatan, banyak yang bertemu namun tak bisa berbuat apa-
apa karena kepiluan. Jadikan Ramadhan ini seolah Ramadhan 
terakhir, isi dengan amaliyah-amaliyah yang di contohkan Nabi. 
Agar bisa menyelesaikan puasa ini sebaik-baiknya agar bisa 
mencapai kualitas ketaqwaan. Salah satunya dengan cara peduli 
pada Al-Qur'an Al- Karîm. r (BUT)

Artinya : “Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, 
maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan 
Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam 
keadaan buta” (QS. Thaha/20 : 124).
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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 oleh para ustadz / guru yang berpengalaman 
sebagaimana jadwal dibawah ini :

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

No

1

2

3

4

Hari

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

24 Mei

25 Mei

26 Mei

27 Mei

Narasumber

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA

Mulyono Lodji, M.Si

Drs. H. Muhasyim 
Abdul Majid, M.Ag

Budi Utomo, Lc, MA

Bahasan/ Materi

Bidayatul Hidayah 

  
Pemberdayaan umat 
dan Masyarakat   

Ulumul Quran

Tafsir Ibnu Katsir

Shubuh

04 : 35

04 : 35

04 : 35

04 : 35

04 : 35

04 : 35

Zhuhur

11 : 53

11 : 53

11 : 53

11 : 53

11 : 53

11 : 53

Ashar

15 : 14

15 : 14

15 : 14

15 : 14

15 : 14

15 : 14

Maghrib

17 : 47

17 : 47

17 : 47

17 : 48

17 : 48

17 : 47

‘Isya

18 : 59

18 : 59

18 : 59

18 : 59

18 : 59

19 : 00

Tanggal
 

14 - 15

16

17

18

19

20

Imsak

04 : 25

04 : 25

04 : 25

04 : 25

04 : 25

04 : 25

  

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

JADWAL WAKTU SHALAT

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Mei 2021

JADWAL WAKTU SHALAT
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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

  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)

"Barangsiapa yang dilapangkan rezekinya dan 
dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menghubungkan 

tali kekerabatan" (HR. Bukhari)
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 7 Mei 2021, adalah untuk :
1. Almarhumah Dra. Hj. Zuchrotul Jamilah binti Zulkifli 

Rachman, usia 59 tahun. Wafat, 06 Mei 2021 di Palembang
2. Almarhum Ilham Tahar bin Zahirdin Tahar, usia 56 tahun. 

Wafat, 02 Mei 2021 di Bekasi
3. Almarhum Kolonel Laut (Pur) Swi Yuniarso bin Moch. 

Moeslim, usia 59 tahun. Wafat, 02 Mei 2021 di Jakarta Timur
4. Almarhum Bp. Joko Mulyanto bin Sudarsono, usia 52 tahun. 

Wafat, 29 April 2021 di Jakarta
5. Almarhum Suprihatin bin Bpk. Adish, usia 58 tahun. Wafat, 01 

Mei 2021 di Cisolok Pel. Ratu
6. Almarhum Hendi bin Asun, usia 40 tahun. Wafat, 02 Mei 2021 

di Sukabumi
7. Almarhum H. Roni Widjaya bin Sarmidjan, usia 83 tahun. 

Wafat, 01 Mei 2021 di Jakarta
8. Almarhum Kurnia Mukti Wibawa bin Mudito, usia 49 tahun. 

Wafat, 06 Mei 2021 di Jakarta
9. Almarhum Gandi bin Mir’an, usia 48 tahun. Wafat, 03 Mei 

2021 di Cisolok Pel. Ratu
10. Almarhumah Sri Rejeki Nuryati Kramadibrata binti Mas 

Soelaeman Kramadibrata, usia 67 tahun. Wafat, 30 April 2021 
di Bandung

11. Almarhumah Ipah Saripah binti H. Hamami, usia 42 tahun. 
Wafat, 01 Mei 2021 di Cisolok Pel. Ratu

12. Almarhumah Emi Darmiwati binti Abdul Rahman, usia 28 
tahun. Wafat, 03 Mei 2021 di Medan Sumut

13.  Almarhum M. Nasir Bin Saman, Usia 71 tahun. Wafat 3 Mei 
2021 di Jakarta. 

َ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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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.

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”.





JADWAL KAJIAN 
DI MASJID ISTIQLAL

@masjidistiqlalofficial Masjid Istiqlal TV

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

@masjidistiqlal.official www.istiqlal.or.id


