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PENGANTAR REDAKSI
Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apa kabar pembaca Mimbar Jum’at (MJ)? Semoga dalam 
keadaan sehat dan Bahagia. Amiin. Tak terasa Ramadhan 

sudah memasuki paruh kedua yakni awsatuhu maghfirah 
(pertengahannya ampunan). Semoga ibadah Ramadhan kali 
ini membawa berkah walaupun dibatasi dikarenakan masih 
adanya covid 19 di tengah-tengah kita. Khatib mengingatkan 
kepada kita semua agar ibadah Ramadhan dilakukan dengan 
maksimal, pengertian maksimal sendiri adalah dilakukan 
dengan sekuat tenaga baik lahir maupun bathin berharap dengan 
mengerjakan ibadah yang maksimal semoga Allah mengangkat 
dan menghilangkan virus covid-19 dimuka bumi ini. Amiin.

Dalam kolom Goresan Imam Besar, Prof Nasaruddin 
Umar menulis tentang teologi, pengertian teologi itu adalah 
ilmu tentang Ketuhanan; beliau mengangkat asma’ Allah yang 
feminin dan maskulin semata-mata mengajak pembaca untuk 
mentadabburi asma Allah yang sangat mulia. Mentadabburi 
ayat-ayat Allah diganjar dengan pahala yang lebih banyak dari 
ibadah dengan menggunakan badan, dengan mentadabburi 
ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun yang lafzhiyah akan 
menambah keyakinan yang mantap akan wujud Allah SWT.

Kyai Dzulfatah Yasin, penulis dalam kolom hikmah mencoba 
menyusuri kata-kata Mutiara yang ditulis Al-Habib Abdullah 
bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nashoihuddinyyah, 
tentang keutamaan taqwa kepada Allah subhanahu wata'ala. 
Dalam suasana Ramadhan kali ini, merupakan moment yang 
bisa dijadikan false naiknya ketaqwaan kepada Allah subhanahu 
wata'ala; pagi – senja berpuasa, malam harinya sholat tarawih/
qiyamul lail, bersedekah setiap waktu, ber I’tikaf di masjid, 
sahur dan ta’jil bersama keluarga. Ini merupakan gelombang 
pahala besar yang dapat mengangkat derajat taqwa kepada Allah 
SWT, maka jangan sia-siakan saudaraku yang tercinta. Semoga 
Ramadhan memberi kesan indah untuk semua. Amiin. (ARO) 
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KHUTBAH JUM’AT

Memaksimalkan Ibadah
Di Bulan Ramadhan 

Oleh : Prof. Dr. H. Ahmad Satori Ismail, MA

(Intisari Khutbah Jum’at, 11 Ramadhan 1442 H / 23 April 2021 M)

Khutbah Pertama 

نَْعاِم  فَ  ِلل ّٰهِ الَْحْمُد  َل َشهَْر َرَمَضاَن عَلَى غَيْرِِه ِمْن ِذي الَْفْضِل َواِلإ ضَّ
نَْعاِم، َوَأْشهَُد َأْن َل  ُه ِبَمزِيٍْد ِمَن الَْفْضِل َواْلَكَرِم َواِلإ ُشهُْوِر الَْعاِم، َخصَّ

لَّ الل ُّٰه َوْحَدُه َل َشرِيَْك لَُه، ِفي 
ِ
لََه ا
ِ
لَهَِيِتِه َوَأْسَمائِِه وَ ا

ِ
َِّتِه َوا ِِِه ُربُْوِبي ِِصَفا

دًا َعْبُدُه  ْكَراِم(، َوَأْشهَُد َأنَّ ُمَحمَّ ِ
)ََِباَرَك اْسُم َرب َِك ِذي الَْجالِل َوال

َوَرُسْولُُه َأفَْضَل َمْن َِصلىَّ َوَِصاَم، َِصلىَّ الل ُّٰه عَلَْيِه َوعَلَى أ ِلِه َوَأِْصَحاِبِه 
َُّقوا الل َّٰه الْبََرَرِة  ُّهَا النَّاُس، ِاِ ا بَْعُد: َأي ََّم تَْسِلْيمًا َكِثيًْرا   َأمَّ اْلِكَراِم، َوَسل

ْذ بَلََغُكْم َشهَْر َرَمَضاَن، َوَسلُْوُه َأْن يُِعْينَُكْم ِفي َهَذا 
ِ
ََِعالَى، َواْشُكُرْوُه ا

اعَاِت َوالْخَ  ِِِه اِبلطَّ هِْر عَلَى ِاْغِتنَاِم َأْوقَا َُّه َمْوِسٌم َعِظيْ الشَّ ن
ِ
ٌم يَْراِت، فَا

َِّذي ُأْنزَِل  ْبَحانَُه َوََِعالَى فََقاَل:)َشهُْر َرَمَضاَن ال َوَواِفٌد َكرِيُْم فَْضِلِه الل ُّٰه س ُ
ِفيِه الُْقْرأ ُن ُهًدى ِللنَّاِس َوبَي ِنَاٍت ِمْن الْهَُدى َوالُْفْرقَاِن فََمْن َشهَِد ِمنُْكْم 

هَْر فَلَْيُصمْ  ٍم ُأَخَر يُرِيُد الشَّ ٌة ِمْن َأَّيَّ ُه َوَمْن َكاَن َمرِيضًا َأْو عَلَى َسَفٍر فَِعدَّ
ُروا الل َّٰه عَلَى  َة َوِلُتَكب ِ الل ُّٰه ِبُكْم الْيُْسَر َول يُرِيُد ِبُكْم الُْعْسَر َوِلُتْكِملُوا الِْعدَّ

 َما َهَداُكْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن(
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Sidang shalat Jumat yang dimuliakan Allah.
Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wata'ala 

yang tiada henti-hentinya mencurahkan rahmat dan karuniaNya 
kepada kita sekalian.  Shalawat dan salam semoga senantisa 
dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu 
‘alaihi wasallam bersama para sahabatnya dan keluarganya. 

Kita senantiasa diperintahkan untuk meningkatkan 
ketakwaan kepada Allah subhanahu wata'ala. Dalam artian 
bahwa kita wajib melaksanakan semua perintah Allah dengan 
sungguh-sungguh dan harus meninggal semua larangan Allah 
secara total.

Sidang shalat Jumat yang dimuliakan Allah.
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Bulan Diturunkannya Al-Qur’an
Bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah yang mulia. 

Bulan ini dipilih  sebagai bulan untuk berpuasa dan pada bulan 
ini pula Al-Qur’an diturunkan. Allah ta’ala berfirman :

Artinya: “Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang 
diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. 
Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu Jahim (neraka) 
ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah 
malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang 
dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi”. 
(HR. Ahmad, shahih).

ْ ِصَياَمهم تمْفتَحم  م عَلَْيُكم َض اَّلله َباَرٌك افََْتَ ْ َرَمَضانم َشهٌْر مم قَْد َجاَءُكم
َياِطنيم تم ِفيِه َأبَْوابم الَْجنهِة وَ  ْغلَقم ِفيِه َأبَْوابم الَْجِحمِي َوتمَغلُّ ِفيِه الش ه

َها قَْد  رَِم َخْْيَ رِمَ ِفيِه لَْيََلٌ َخْْيٌ ِمْن َألِْف َشهٍْر َمْن حم  حم
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Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini 
mengatakan, “(Dalam ayat ini) Allah ta’ala memuji bulan 
puasa –yaitu bulan Ramadhan- dari bulan-bulan lainnya. Allah 
memuji demikian karena bulan ini telah Allah pilih sebagai 
bulan diturunkannya Al-Qur’an dari bulan-bulan lainnya. 
Sebagaimana pula pada bulan Ramadhan ini Allah telah 
menurunkan kitab ilahiyah lainnya pada para Nabi ‘alaihimus 
salam” (Tafsirul Qur’anil Adzim, I/501, Darut Thoybah).

Kaum muslimin pun diperintahkan menyambut bulan 
Ramadhan dengan penuh kerinduan dan kegembiraan. Ketika 
bulan Ramadhan datang, akan ada seruan dan panggilan kepada 
kaum muslimin agar menyambut Ramadhan dengan kebaikan.
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Artinya : “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan 
Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) 
Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-
penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang 
hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu 
hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah 
ia berpuasa pada bulan itu.” (QS. Al-Baqarah [2] : 185)

                

                  .....     
 

Artinya: “Jika telah datang awal malam bulan Ramadhan, 
diikatlah para setan dan jin-jin yang jahat, ditutup pintu -pintu ... 

 
 
ة ي  ل   ل  و  أ   ن  إ ك  ذ  إ  ة  د  ر  م   و   ي   اط  ي  إلش    ت  دِ ف   ص   ان  ض  م  ر   ر  ه ش   ن  م   ل 
 إب  و  ب  أ   ت  ح  ت  ف  ، و  ب  ا ب  ن   م   ح  ت  ف  ي   ل   ف   ار  إلن   إب  و  ب  أ   ت  ق  ل   غ  ، و  ن   ج  إل  
 ، ي  ل  ب ِق  أ   ي   خ  إل   ي  غ   ب  : ي  اد  ن  ي م  اد  ن  ي  ، و  ب  ا ب  ن   م   ق  ل  غ  ي   ل   ف   ة  ن  ج  إل  
ل  ل   ذ  و   ار  إلن   ن  م   اء  ق  ت  ع   ِل  ٰ   ، و  ص   ق  أ   إلش     ي  غ  ب   ة ي  ل   ك   ل 
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Ma’syiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah.
Di antara keutamaan bulan Ramadhan adalah :

1. Di bulan Ramadhan ada kewajiban berpuasa 

2. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu Neraka ditutup dan 
pintu-pintu Surga dibuka ketika Ramadhan tiba

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

 Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan,”Pintu-pintu 
surga dibuka pada bulan ini karena banyaknya amal shalih 
dikerjakan sekaligus untuk memotivasi umat islam untuk 
melakukan kebaikan. Pintu-pintu neraka ditutup karena 
sedikitnya maksiat yang dilakukan oleh orang yang beriman. 
Setan-setan diikat kemudian dibelenggu, tidak dibiarkan 
lepas seperti di bulan selain Ramadhan.”

... neraka, tidak ada satu pintupun yang dibuka, dan dibukalah 
pintu-pintu surga, tidak ada satu pintupun yang tertutup, berseru 
seorang penyeru: wahai orang yang ingin kebaikan lakukanlah, 
wahai orang yang ingin kejelekan kurangilah. Dan bagi Allah 
membebaskan sejumlah orang dari neraka. Hal itu terjadi pada 
setiap malam.” (HR. Tirmidzi)

Artinya : “Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu 
neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu.” (HR. Muslim)

َذإ
ِ
يُ  َجاَء َرَمَضاُن فُت َِّحْت َأبَْوإُب إلَْجنَّةِّ َوغُل َِّقْت َأبَْوإُب إلنَّارِّ  إ َياطِّ  َوُصف َِّدتِّ إلش َّ

 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan 
atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang 
sebelum kamu agar kamu bertakwa”.
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3. Bulan diturunkannya Al-Qur’an. 
 Bulan Ramadhan, yang pada bulan itu Al-Qur’an diturunkan 

sebagai petunjuk buat manusia dan penjelasan tentang 
petunjuk itu, dan sebagai pemisah (yang haq dan yang batil) 
(QS. Al-Baqarah: 185). 

4. Terdapat Malam al-Qadar
Pada bulan Ramadhan terdapat suatu malam yang lebih baik 

dari seribu bulan yaitu lailatul qadar (malam kemuliaan). Pada 
malam inilah - yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadhan - saat 
diturunkannya Al-Qur’anul Karim. Allah ta’ala berfirman :

Dan Allah ta’ala juga berfirman :

Ibnu Abbas, Qotadah dan Mujahid mengatakan bahwa 
malam yang diberkahi tersebut adalah malam Lailatul Qadar. 
(Lihat Ruhul Ma’ani, 18/423, Syihabuddin Al-Alusi)

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al- 
Quran) pada lailatul qadar (malam kemuliaan). Dan tahukah 
kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu 
lebih baik dari seribu bulan.” (QS. Al-Qadr [97] : 1-3)

                            

                 

Artinya : “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu 
malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang 
memberi peringatan.” (QS. Ad-Dukhan [44] : 3)
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5. Bulan Ramadhan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

(HR. Al-Bazaar sebagaimana dalam Mujma’ul Zawaid dan Al- 
Haytsami mengatakan periwayatnya tsiqah/terpercaya. Lihat 
Jami’ul Ahadits, Imam Suyuthi)

6. Bulan dakwah untuk mencapai derajat taqwa 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum 
kamu, agar kamu bertaqwa (QS. Al-Baqarah: 183). 

7. Bulan ampunan dosa, bulan peluang emas melakukan 
ketaatan. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : Shalat 
lima waktu, dari Jum’at ke Jum’at, dari Ramadhan ke Ramadhan, 
dapat menghapuskan dosa-dosa, apabila dosa-dosa besar 
dihindari (HR. Muslim). Barang siapa yang melakukan ibadah di 
malam hari bulan Ramadhan, karena iman dan mengharapkan 
ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni 
(Muttafaqun ‘alaih). Apabila Ramadhan datang, maka pintu-
pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaithan-
syaithan dibelenggu. (Muttafqun ‘alaih). 

نَّ ِ
ِ
ِ إ نَّ ِلُكِّ  ِِف ُكِّ يَْوٍم ِعْتَقاءَ  لّلٰ

ِ
ِمَن إلنَّاِر ِِف َشهِْر َرَمَضاَن ,َوإ

َتِجْيُب َلُ  ُمْسِِلٍ َدْعَوة    يَْدُعْو ِِبَا فَيَس ْ
 Artinya : “Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang 

dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan, dan setiap 
muslim apabila dia memanjatkan do’a maka pasti dikabulkan.”



Mimbar Jumat No.1109/XXII/218

Artinya : “Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia 
akan dilipatgandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal 
hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Ta’ala berfirman (yang 
artinya), “Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah 
untuk-Ku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan 
dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. 
Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan 
yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika 
berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang 
berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi”.

مم يلضم  ِل اْبِن آ دم م ُّ َعم ْبِعمِ اعم ُكل ىلم س م ِ
ماِلهما ، ا ْْشِ َآْمث نمةل ِبعم س م م فل ؛الْحم ٍف ِة ِضعْ ائ

ل ، قمالم  تمهل  الّلٰ هْوم عل شم مدم َآانم َآْجزِي ِبِه ، ي اه ِِل ، وم ن
ِ
ْومم ؛ فما َّلا الصا ِ

اىلم :ا تمعم
ٌة ِعْندم  فمْرحم ٌة ِعْندم ِفْطِرِه ، وم تماِن : فمْرحم اِِئِ فمْرحم لِلصا هل ِمْن َآْجِِل ، وم امم عم طم وم

ِِّه ،  ب ِ مِ ِلقماِء رم اِِئِ َآْطيمبل ِعْندم اللا للوفل فمِم الصا لمخم  ْن ِريِْح الِْمْسكِ وم
 

ِ  ِب  ذ  و  ع  أ  ) ِ جِ الر   انِ ط  ي  الش    ن  مِ  لّلٰ ن وا ك ِتب  ع ل ي ُك    )  ي  ين  أ م  ِ َي  أ ُّيه ا اَّل 
ين  ِمن  ق ب ِلُك    ِ ي ام  مَك   ك ِتب  ع َل  اَّل  ل ُك   ت ت ق ون   الّصِ  *  ل ع 

 
َ  ِل  الّلٰ   ك  ر  ب    ِ ظِ ع  ال   أ نِ ر  ق   ال  ِف  ُك   ل     َ  ي   انِ ي  ب  ال   ن  مِ  هِ ي  فِ  م  بِ  نا  ع  ف  ن  ، 
ِ كِ ح  ال   رِ ك  اَّلِّ َ   َ  ذ  ه   ِل و  ق   ل  و  ق  ، أ  ي  َ  ِل  الّلٰ   ر  فِ غ  ت  س   ا  ا  ِ ي  مِ ج  لِ َ   ُك   ل     ع
   ه  َ  ر  فِ غ  ت  اس   ، ف  ي   مِ لِ س  م  ال  

ِ حِ الر   ر  و  ف  غَ ال   و  ه   ن ه  ا  .ي 
 

ِ  ِب  ذ  و  ع  أ  ) ِ جِ الر   انِ ط  ي  الش    ن  مِ  لّلٰ ن وا ك ِتب  ع ل ي ُك    )  ي  ين  أ م  ِ َي  أ ُّيه ا اَّل 
ين  ِمن  ق ب ِلُك    ِ ي ام  مَك   ك ِتب  ع َل  اَّل  ل ُك   ت ت ق ون   الّصِ  *  ل ع 

 
َ  ِل  الّلٰ   ك  ر  ب    ِ ظِ ع  ال   أ نِ ر  ق   ال  ِف  ُك   ل     َ  ي   انِ ي  ب  ال   ن  مِ  هِ ي  فِ  م  بِ  نا  ع  ف  ن  ، 
ِ كِ ح  ال   رِ ك  اَّلِّ َ   َ  ذ  ه   ِل و  ق   ل  و  ق  ، أ  ي  َ  ِل  الّلٰ   ر  فِ غ  ت  س   ا  ا  ِ ي  مِ ج  لِ َ   ُك   ل     ع
   ه  َ  ر  فِ غ  ت  اس   ، ف  ي   مِ لِ س  م  ال  

ِ حِ الر   ر  و  ف  غَ ال   و  ه   ن ه  ا  .ي 
 

8. Bulan dilipat gandakannya pahala amal shaleh. 
Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, Allah berfirman :
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Khutbah Kedua 

ل الَْحْمُد  ّٰ ل ضْ فَ  لَ عَ  ِلل  ، وَ لل
 
َ َل عَ  هُ رُ كُ شْ أ  ، وَ هل انل سَ حْ ا ، هل انل نَ تل مْ ال وَ  هل قل يْ فل وْ  َ

 َل  نْ أ   دُ هَشْ أ  وَ 
 
  َلَ  ا

 
ُ  لا ا ل َل  هُ دَ حْ وَ  اِّلٰ ََ  هُ دُ بْ دًا عَ ما حَ مُ  نا أ   دُ هَشْ أ  ، وَ َلُ  كَ يْ  

ُ  لا ، صَ ُلُ وْ سُ رَ وَ  َ عَ  اِّلٰ ل  لَ عَ وَ  هل يْ ل َ  ّلاَ سَ ، وَ هل ابل ْصَ أ  وَ  أ لل ا،    ْيً ثل امً كَ يْ لل ْس ت
َ  اَ مّ أ   ا افَ :  دُ عْ ب َ ا وْ قُ َ ل  ادَ بَ ، عل  اِّلٰ  ْت امَ ا دَ مَ  اتل ْيَ خَ لْ ا بل وْ رُ دل بَ ، وَ  اِّلٰ
َ نَ كل مْ مُ  َ يْ مَ وَ  ُكْ ًة ل َ سل  فَ  ُكْ ًة ل

 
َ َل  َص رَ الفُ  نا ا  وَ  مُ وْ دُ  َ

 
 وَ  َلً ائل زَ  اةَ يَ حَ الْ  نا ا

 
 نا ا

ََ َل  عَ ٍق بَ  لَ مَ لعَ اْ  ل وَ  وْ أ   هل ْيل   ّ َ اعْ وَ  . هل ََ  اُب تَ كل  يثل دل حَ الْ  ْيَ ََ  نا ا أ  وُ مْ ل
ل  ُ  لَ صَ  دٍ ما حَ مُ  يُ دْ هَ  يل دْ هَالْ  ْيَ ََ ، وَ  اِّلٰ َ عَ  اِلا ر وَ ، ّلاَ سَ وَ  هل يْ ل  رل وْ مُ اْلأ  ََ

  .َلة َل ضَ  ةٍ عَ دْ بل  ُكُ ا، وَ ُتَ ثَ دَ حْ مُ 
 

نا   
َ )ا يَن أ َمنُوا َصلروا عَلَْيهل  اِّلٰ ل َا اَّلا ّل ََي أ ُّير َوَملئلَكتَُه يَُصلروَن عََل النابل

ّلُموا تَْسللميًا(،  ّٰ َوَسل ْ سَ ما صّلل وَ هُالل كَ بْ عَ  لَ عَ  ّّلل َ وْ سُ رَ وَ  دل  نَ دل ّيل س َ   لل
ّٰ َض ارْ ، وَ مادٍ حَ مُ  َ  نْ عَ  ما هُالل ل  بل ، أ  ْيَ يل دل هْمَ الْ  ةل ما ئل ،اْل  نَ يْ دل اشل الرا  ائلهل فَ َُ
َ حَ الصا  َعنل ، وَ لل عَ اَن، وَ مَ ثْ عُ َر، وَ ُعَ ، وَ رٍ كْ بَ  عل التا  نل عَ ، وَ ْيَ عل ْجَ أ   ةل اب ، ْيَ ابل
َ  نْ مَ وَ    مْ هُعَ بل َ

 
 سَ حْ بل

 
َ َل اٍن ا ّٰ  .نل يْ مل اّلل وْ  ي  اتل مَ لل ْس مُ الْ وَ  يْ مل لل ْس مُ لْ لل  رْ فل اغْ ما هُالل

ا , ال  اتل وَ مْ ل  اْ وَ  مْ ْنُ مل  اءل يَ حَ , اْل   اتل نَ مل ؤْ مُ الْ وَ  ْيَ نل مل ؤْ مُ الْ  وَ   ُب يْ جل مُ  عة يْ َسل  كَ ن
ّٰ .  اتل وَ عْ الا  َك. ما هُ الل ْندل ْن عل ًة مل ّٰ أ ْنزلْل عَلَْينَا َرْْحَ اْحمل بلَلَدَن َوَسائلَر ما هُالل

ْنَا َوَما بََطن،  ، َوامللَحنل َما َظهََر مل َن الفلََتل ْسَلمل مل  
ّٰ بلَلدل ال ْق ما هُالل َوفّل

ا أأ  َن، وْ مُ َوِلل بر رل ل َوالتاْقَوى،  للَما ُُتل ّ َيتلهل لللْبل ْذ بلنَاصل َُ ّٰ َوتَْرََض، َو ما هُ الل
ْْوللَيائل  لًْما لل  َك، َحْرًب عََل أ عَْدائلَك، اْجَعْلُ سل

Ma’asyiral mukminin wa zumrotal muslimin. 
Marilah pada khutbah kedua ini kita berdoa penuh tadlarru’ 

kepada Allah :
1. Agar  semua dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan dosa 

umat Islam semuanya diampuni oleh Allah subhanahu 
wata'ala

2. Kita memohon agar diberi kakuatan lahir dan batin untuk 
memaksimalkan amaliah ibadah di bulan Ramadhan ini; 
puasa ramadhan yang berkualitas, qiyam ramadhan, tilawatul 
Quran, menggapai lailatul qadr, memperbanyak doa, dzikir, 
dan meningkatkan bersedekah

3. Kita memohon Agar bangsa Indinesia dan para pemimpinnya. 
senantiasa diberi rahmat dan dijauhkan dari musibah dan 
selalu dibimbing menuju ridhaNya.

ل الَْحْمُد  ّٰ ل ضْ فَ  لَ عَ  ِلل  ، وَ لل
 
َ َل عَ  هُ رُ كُ شْ أ  ، وَ هل انل سَ حْ ا ، هل انل نَ تل مْ ال وَ  هل قل يْ فل وْ  َ

 َل  نْ أ   دُ هَشْ أ  وَ 
 
  َلَ  ا

 
ُ  لا ا ل َل  هُ دَ حْ وَ  اِّلٰ ََ  هُ دُ بْ دًا عَ ما حَ مُ  نا أ   دُ هَشْ أ  ، وَ َلُ  كَ يْ  

ُ  لا ، صَ ُلُ وْ سُ رَ وَ  َ عَ  اِّلٰ ل  لَ عَ وَ  هل يْ ل َ  ّلاَ سَ ، وَ هل ابل ْصَ أ  وَ  أ لل ا،    ْيً ثل امً كَ يْ لل ْس ت
َ  اَ مّ أ   ا افَ :  دُ عْ ب َ ا وْ قُ َ ل  ادَ بَ ، عل  اِّلٰ  ْت امَ ا دَ مَ  اتل ْيَ خَ لْ ا بل وْ رُ دل بَ ، وَ  اِّلٰ
َ نَ كل مْ مُ  َ يْ مَ وَ  ُكْ ًة ل َ سل  فَ  ُكْ ًة ل

 
َ َل  َص رَ الفُ  نا ا  وَ  مُ وْ دُ  َ

 
 وَ  َلً ائل زَ  اةَ يَ حَ الْ  نا ا

 
 نا ا

ََ َل  عَ ٍق بَ  لَ مَ لعَ اْ  ل وَ  وْ أ   هل ْيل   ّ َ اعْ وَ  . هل ََ  اُب تَ كل  يثل دل حَ الْ  ْيَ ََ  نا ا أ  وُ مْ ل
ل  ُ  لَ صَ  دٍ ما حَ مُ  يُ دْ هَ  يل دْ هَالْ  ْيَ ََ ، وَ  اِّلٰ َ عَ  اِلا ر وَ ، ّلاَ سَ وَ  هل يْ ل  رل وْ مُ اْلأ  ََ

  .َلة َل ضَ  ةٍ عَ دْ بل  ُكُ ا، وَ ُتَ ثَ دَ حْ مُ 
 

نا   
َ )ا يَن أ َمنُوا َصلروا عَلَْيهل  اِّلٰ ل َا اَّلا ّل ََي أ ُّير َوَملئلَكتَُه يَُصلروَن عََل النابل

ّلُموا تَْسللميًا(،  ّٰ َوَسل ْ سَ ما صّلل وَ هُالل كَ بْ عَ  لَ عَ  ّّلل َ وْ سُ رَ وَ  دل  نَ دل ّيل س َ   لل
ّٰ َض ارْ ، وَ مادٍ حَ مُ  َ  نْ عَ  ما هُالل ل  بل ، أ  ْيَ يل دل هْمَ الْ  ةل ما ئل ،اْل  نَ يْ دل اشل الرا  ائلهل فَ َُ
َ حَ الصا  َعنل ، وَ لل عَ اَن، وَ مَ ثْ عُ َر، وَ ُعَ ، وَ رٍ كْ بَ  عل التا  نل عَ ، وَ ْيَ عل ْجَ أ   ةل اب ، ْيَ ابل
َ  نْ مَ وَ    مْ هُعَ بل َ

 
 سَ حْ بل

 
َ َل اٍن ا ّٰ  .نل يْ مل اّلل وْ  ي  اتل مَ لل ْس مُ الْ وَ  يْ مل لل ْس مُ لْ لل  رْ فل اغْ ما هُالل

ا , ال  اتل وَ مْ ل  اْ وَ  مْ ْنُ مل  اءل يَ حَ , اْل   اتل نَ مل ؤْ مُ الْ وَ  ْيَ نل مل ؤْ مُ الْ  وَ   ُب يْ جل مُ  عة يْ َسل  كَ ن
ّٰ .  اتل وَ عْ الا  َك. ما هُ الل ْندل ْن عل ًة مل ّٰ أ ْنزلْل عَلَْينَا َرْْحَ اْحمل بلَلَدَن َوَسائلَر ما هُالل

ْنَا َوَما بََطن،  ، َوامللَحنل َما َظهََر مل َن الفلََتل ْسَلمل مل  
ّٰ بلَلدل ال ْق ما هُالل َوفّل

ا أأ  َن، وْ مُ َوِلل بر رل ل َوالتاْقَوى،  للَما ُُتل ّ َيتلهل لللْبل ْذ بلنَاصل َُ ّٰ َوتَْرََض، َو ما هُ الل
ْْوللَيائل  لًْما لل  َك، َحْرًب عََل أ عَْدائلَك، اْجَعْلُ سل
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ل الَْحْمُد  ّٰ ل ضْ فَ  لَ عَ  ِلل  ، وَ لل
 
َ َل عَ  هُ رُ كُ شْ أ  ، وَ هل انل سَ حْ ا ، هل انل نَ تل مْ ال وَ  هل قل يْ فل وْ  َ

 َل  نْ أ   دُ هَشْ أ  وَ 
 
  َلَ  ا

 
ُ  لا ا ل َل  هُ دَ حْ وَ  اِّلٰ ََ  هُ دُ بْ دًا عَ ما حَ مُ  نا أ   دُ هَشْ أ  ، وَ َلُ  كَ يْ  

ُ  لا ، صَ ُلُ وْ سُ رَ وَ  َ عَ  اِّلٰ ل  لَ عَ وَ  هل يْ ل َ  ّلاَ سَ ، وَ هل ابل ْصَ أ  وَ  أ لل ا،    ْيً ثل امً كَ يْ لل ْس ت
َ  اَ مّ أ   ا افَ :  دُ عْ ب َ ا وْ قُ َ ل  ادَ بَ ، عل  اِّلٰ  ْت امَ ا دَ مَ  اتل ْيَ خَ لْ ا بل وْ رُ دل بَ ، وَ  اِّلٰ
َ نَ كل مْ مُ  َ يْ مَ وَ  ُكْ ًة ل َ سل  فَ  ُكْ ًة ل

 
َ َل  َص رَ الفُ  نا ا  وَ  مُ وْ دُ  َ

 
 وَ  َلً ائل زَ  اةَ يَ حَ الْ  نا ا

 
 نا ا

ََ َل  عَ ٍق بَ  لَ مَ لعَ اْ  ل وَ  وْ أ   هل ْيل   ّ َ اعْ وَ  . هل ََ  اُب تَ كل  يثل دل حَ الْ  ْيَ ََ  نا ا أ  وُ مْ ل
ل  ُ  لَ صَ  دٍ ما حَ مُ  يُ دْ هَ  يل دْ هَالْ  ْيَ ََ ، وَ  اِّلٰ َ عَ  اِلا ر وَ ، ّلاَ سَ وَ  هل يْ ل  رل وْ مُ اْلأ  ََ

  .َلة َل ضَ  ةٍ عَ دْ بل  ُكُ ا، وَ ُتَ ثَ دَ حْ مُ 
 

نا   
َ )ا يَن أ َمنُوا َصلروا عَلَْيهل  اِّلٰ ل َا اَّلا ّل ََي أ ُّير َوَملئلَكتَُه يَُصلروَن عََل النابل

ّلُموا تَْسللميًا(،  ّٰ َوَسل ْ سَ ما صّلل وَ هُالل كَ بْ عَ  لَ عَ  ّّلل َ وْ سُ رَ وَ  دل  نَ دل ّيل س َ   لل
ّٰ َض ارْ ، وَ مادٍ حَ مُ  َ  نْ عَ  ما هُالل ل  بل ، أ  ْيَ يل دل هْمَ الْ  ةل ما ئل ،اْل  نَ يْ دل اشل الرا  ائلهل فَ َُ
َ حَ الصا  َعنل ، وَ لل عَ اَن، وَ مَ ثْ عُ َر، وَ ُعَ ، وَ رٍ كْ بَ  عل التا  نل عَ ، وَ ْيَ عل ْجَ أ   ةل اب ، ْيَ ابل
َ  نْ مَ وَ    مْ هُعَ بل َ

 
 سَ حْ بل

 
َ َل اٍن ا ّٰ  .نل يْ مل اّلل وْ  ي  اتل مَ لل ْس مُ الْ وَ  يْ مل لل ْس مُ لْ لل  رْ فل اغْ ما هُالل

ا , ال  اتل وَ مْ ل  اْ وَ  مْ ْنُ مل  اءل يَ حَ , اْل   اتل نَ مل ؤْ مُ الْ وَ  ْيَ نل مل ؤْ مُ الْ  وَ   ُب يْ جل مُ  عة يْ َسل  كَ ن
ّٰ .  اتل وَ عْ الا  َك. ما هُ الل ْندل ْن عل ًة مل ّٰ أ ْنزلْل عَلَْينَا َرْْحَ اْحمل بلَلَدَن َوَسائلَر ما هُالل

ْنَا َوَما بََطن،  ، َوامللَحنل َما َظهََر مل َن الفلََتل ْسَلمل مل  
ّٰ بلَلدل ال ْق ما هُالل َوفّل

ا أأ  َن، وْ مُ َوِلل بر رل ل َوالتاْقَوى،  للَما ُُتل ّ َيتلهل لللْبل ْذ بلنَاصل َُ ّٰ َوتَْرََض، َو ما هُ الل
ْْوللَيائل  لًْما لل  َك، َحْرًب عََل أ عَْدائلَك، اْجَعْلُ سل

 ّٰ اِتل ما هُالل َن، َوأ ْصللْح لَنَا ُدنَْياَن ال ْصَمُة أ ْمرل ي ُهَو عل ل ينَنَا اَّلا أ ْصللْح لَنَا دل
هيَا َمَعاُدَن، َواْجَعلل الَْحَياَة  اِتل فل َرََنَا ال نَا، َوأ ْصللْح لَنَا أ خل هيَا َمَعاش ُ فل

، َواْجَعلل الَْمْوَت َراَحًة لَنَا  ْيٍ ََ ََيَدًة لَنَا ِفل ُكّل  ، زل ٍ ّ ََ ْن ُكّل  ّٰ مل ما هُالل
 ، نُْه َوَما لَْم نَْعَّلْ ْمنَا مل ، َما عَلل ل لل ل َوأ جل لل هل عَاجل َن الَْخْيل ُكّل نا نَْسأ ُلَ مل

 
ا

 ، نُْه َوَما لَْم نَْعَّلْ ْمنَا مل ، َما عَلل ل لل ل َوأ جل لل هل عَاجل ل ُكّل ّ َن الّشا  َونَُعوُذ بلَك مل
 ّٰ نا نَْس ما هُالل

 
ا ا ما يُذ بلَك مل َتعل اللُحوَن، ونَس ْ َباُدَك الصا نُْه عل أ ُلَ َما َسأ َلَ مل

َرةل  نًَة َوِفل اْل خل نَْيا َحس َ َلنَا ِفل الر انَا أ  اللُحوَن، َرب َباُدَك الصا نُْه عل َتَعاَذ مل اس ْ
نَا عََذاَب الناارل  نًَة َوقل ل اَد بَ عل .  َحس َ نا  اِّلٰ  

َ ، )ا لَْعْدلل يَأُْمُر بل  اِّلٰ
ي الُْقْرََب َويَْنَى  َعْن الَْفْحَشاءل َوالُْمنَكرل َوالَْبْغيل  يتَاءل ذل

 
ْحَسانل َوا

 
َوال

ُظُكْ لََعلاُكْ َََذكاُرونَ  َ ا وْ رُ كُ اذْ فَ  يَعل هل عَ نل  لَ عَ  هُ وْ ُكرُ اشْ ، وَ ُكْركُْ يَذْ  اِّلٰ  مل
ل ْكُر ََّلل ، وَ زلْدكُْ يَ  ُ  ، وَ َبُ كْ أ   اِّلٰ َ  اِّلٰ َ  مَ ّلَُ عْ ي  .نَ وْ عُ نَ ْص ا َ
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Wa maghfiratan wa rahmah, yaa tawwaab, yaa waasi’al 
maghfirah, yaa arharamar raahimiin. Kalimat ini sering kita 

dengar di bulan Ramadhan, terkhusus pada saat melaksanakan 
shalat Tarawih dengan berjamaah. Kurang lebih artinya adalah: 
“karunia dari Allah, beserta nikmat dan ampunan serta rahmat, 
duhai Yang Maha Menerima Taubat, duhai Yang Maha Luas 
Ampunannya, duhai Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. 

Makna yang dapat disimpulkan dari bacaan kalimat di atas 
adalah ungkapan rasa syukur dan harapan atas karunia nikmat, 
maghfirah, rahmat yang dianugerahkan Allah SWT. Rasa syukur 
kepada Allah SWT atas karuniaNya berupa diwajibkan berpuasa 
pada bulan Ramadhan. Rasa syukur dan harapan atas karunia nikmat 
iman dan Islam yang dibawa oleh RasulNya, shafwatarrahmaani, 
Nabi Muhammad SAW, yang juga melalui beliau lah, Allah SWT 
menyampaikan syari’at puasa pada bulan Ramadhan. 

Begitu banyak nikmat dan karunia yang menjadi harapan bagi 
orang-orang beriman pada bulan Ramadhan. Di antara keutamaan 
bulan Ramadhan yang menjadikannya sebagai bulan yang 
merupakan anugerah dan karunia dari Allah SWT. Di antaranya, 
diwajibkannya berpuasa, kecuali bagi yang ada uzur. Firman 
Allah SWT, yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, 
dwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang 
sebelum kamu, agar kamu bertaqwa” (QS. Al-Baqarah/2: 183). 
Dengan karunia nikmat berupa kewajiban berpuasa itu, manusia, 
terutama orang-orang beriman mengetahui bagaimana kemulian 
dan cara memuliakan bulan Ramadhan. Tanpa ada kewajiban itu, 
mungkin bulan Ramadhan akan berlalu begitu saja, sebagaimana 
bulan-bulan yang lain. Selanjutnya, bulan Ramadhan adalah bulan 
tempat diturunkannya Al-Qur’an, sebagaimana Firman Allah SWT, 
yang artinya : “Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang didalamnya 
diturunkan Al-Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia dan 

Fadhlan Minallaahi wa Ni’mah
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penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara 
yang haq dan batil)” (QS. Al-Baqarah/2: 185). 

Selain itu, berdasarkan hadits Nabi SAW, beberapa keutamaan 
yang menjadikan Ramadhan istimewa di antaranya: Dari Abu 
Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda : “Bila Ramadhan telah 
datang, maka dibukakan pintu surga, dikunci pintu neraka, dan 
dibelenggu semua setan” (HR. Bukhari dan Muslim); Dari Abu 
Hurairah r.a., berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Setiap amal 
anak Adam dilipatgandakan pahalanya. Satu macam kebaikan 
diberi pahala sepuluh sampai tujuh ratus kali. Allah ‘Azza wa 
Jalla berfirman: “Selain puasa, karena puasa itu untuk-Ku. Aku 
akan memberi pahala bagi orang yang berpuasa, karena dia 
meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karena Aku. Dan 
bagi orang yang berpuasa ada dua macam kegembiraan, pertama 
ketika dia berbuka dan kedua ketika ia bertemu dengan Tuhannya. 
Sesungguhnya bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah 
daripada bau kasturi” (HR. Bukhari dan Muslim); Dari Ibnu ‘Umar 
r.a., berkata, beberapa orang sahabat Nabi SAW bermimpi melihat 
lailatul qadr dalam tidur mereka pada tujuh hari yang akhir bulan 
Ramadhan. Maka bersabda Rasulullah SAW : “Aku juga bermimpi 
seperti mimpimu itu, melihat lailatul qadr jatuh bertepatan pada 
tujuh yang akhir bulan Ramadhan. Maka siapa yang mencarinya, 
carilah di tujuh yang akhir itu” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Bulan Ramadhan adalah bulan pengampunan dosa, Rasulullah 
SAW bersabda: “Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan 
karena penuh keimanan dan mengharap (pahala) dari Allah SWT, 
maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” (HR. Bukhari 
dan Muslim) dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda : 
“Barangsaiapa yang berdiri shalat di bulan Ramadhan dengan 
penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah SWT, niscaya 
diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” (HR Bukhari dan Muslim). 

Berdasarkan ayat dan hadits di atas sudah sepantasnya kita 
bersyukur atas berbagai nikmat dan anugerah Allah SWT di bulan 
Ramadhan, terutama nikmat iman dan Islam, karena kita harus 
sadar bahwa kita “dipilih” untuk beriman kepada Allah SWT dan 
menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Wallaahu a’lam.
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Meskipun kita tahu nama-nama Allah subhanahu wata'ala 
banyak tetapi yang konsisten dijadikan lafadz basmalah 

hanya lafadz tersebut. Di dalam menjalani kapasitas diri manusia 
sebagai khalifah tetap harus mencontoh sifat dan karakter Allah 
subhanahu wata'ala, yang juga menjadi sifat dan karakter para 
nabi. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam sendiri pernah 
menyatakan: “Takhallaqu bi khalqi” (Berakhlaklah sebagaimana 
akhlak Tuhan) dan riwayat dari ‘Aisyah radhiallahu anha yang 
pernah menggambarkan akhlak Nabi dengan mengatakan: “Kana 
khuquhu al-Qur’an” (Akhlak Nabi ialah Al-Qur’an). Nama Allah 
sebagai lafadz al-Jalalah sesungguhnya lafadz maskulin, tetapi 
dibatasi (taqyid) dengan dua nama feminin, yaitu al-Rahman 
al-Rahim, maka jadilah kombinasi kualitas maskulin-feminin 
menyatu dalam lafadz basmalah.

Dalam perspektif tasawuf, nama-nama indah Tuhan bukan 
hanya menunjukkan sifat-sifat Tuhan, tetapi juga menjadi titik 
masuk (entry point) untuk mengenal dan mendekatkan diri 
kepada-Nya. Setiap orang dapat mengidentifikasikan diri dengan 
nama-nama tersebut. Seseorang yang pernah berlumuran dosa 
lalu sadar, dapat menghibur diri membangun rasa percaya diri 
dengan mengidentifikasi diri dengan nama Maha Penerima 
Tobat (al-Tawwab), Maha Pengampun (al-Gafur), dan Maha 
Pemaaf (al-Afuw) sehingga orang itu tetap bisa hidup dengan 
penuh percaya diri kembali dan tidak perlu kehilangan semangat 
hidup.

Bukankah di antara 99 nama itu sifat-sifat kasih Tuhan 
lebih dominan? Bahkan, nama-nama feminin Allah lebih sering 

GORESAN IMAM BESAR

Teologi Nama dan Yang Dinamai  (7)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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terulang daripada nama-nama maskulin-Nya. Nama Allah Maha 
Pengasih (al-Rahman) terulang sebanyak 57 kali dan Maha 
Penyayang (al-Rahim) terulang 114 kali. Bandingkan dengan 
Allah Maha Angkuh (al-Mutakabbir) dan Maha Pendendam 
(al-Muntaqim) hanya masing-masing terulang sekali saja dalam 
Al-Qur’an. Dengan demikian, sesungguhnya Allah subhanahu 
wata'ala dapat dikatakan lebih menonjol sebagai ‘Tuhan Keibuan’ 
(the Mother of God) daripada ‘Tuhan Kebapakan’ (the Father of 
God).

Ada kecenderungan di dalam masyarakat sifat-sifat 
maskulinitas Tuhan lebih ditonjolkan, seperti Tuhan Maha 
Besar (al-Kabir), Maha Perkasa (al-Aziz), dan Maha Pembalas/
Pendendam (al-Muntaqim), bukannya menonjolkan sifat-sifat 
feminitas-Nya, seperti Maha Lembut (al-Lathif) dan Maha Sabar 
(al-Shabur), sehingga Tuhan lebih menonjol untuk ditakuti 
daripada dicintai. Efek psikologis yang muncul karenanya, 
manusia menyembah dan sekaligus mengidealkan identifikasi 
diri dengan the Father of God, yang mengambil ciri dominan, 
kuasa, jauh, dan struggling, bukannya dengan the Mother of 
God, yang mengambil ciri berserah diri, kasih, dekat, dan 
nurturing. Idealnya, komposisi kualitas maskulin dan feminin 
menyatu dalam diri manusia, seperti dilukiskan dalam ayat: 
“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang 
bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, 
tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka rukuk 
dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-
tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud” (QS. 
Al-Fath [48]: 29). Ayat ini menggambarkan sifat dan karakter 
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam memiliki kualitas 
maskulin dan feminin secara proporsional. Kita para umatnya 
diminta mengikutinya. (Harian Republika, 9 April 2021 M/26 
Sya’ban 1442 H) r
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Pendahuluan
Kajian ini merupakan kajian kitab yang terus bersambung. Pada 

kajian sebelumnya telah dibahas empat macam  keutamaan yang 
didapat dari ketaqwaan kepada Allah. Pada  kajian ini akan dibahas 
poin selanjutnya.

Pembahasan
Keutamaan yang diperoleh dari ketaqwaan kepada Allah pada 

poin ke-5 yaitu Allah akan menjadikan bagi orang yang bertaqwa 
jalan keluar dari segala kesulitan (makhraj Min as-syadâid) dan 
rejeki dari jalan yang tak disangka-sangka  (ar-rizqu min haitsu la 
yahtasib), dan besarnya pahala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-
Qur`an : 

Imam Thabariy menjelaskan bahwa hal ini adalah bagi orang 
yang benar-benar takut pada Allah.  Orang yang takut kepada Allah 
akan semakin mendekat kepada-Nya, sedangkan takut kepada 

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Kitab Annashoihud Diniyah
Oleh : Drs. H. Ahmad Zulfatah Yasin, MA

...                                

                                  

Artinya: “... Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia 
akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya 
rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa 
bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. 
Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu” 
(QS. Ath-Thalaq/65 : 2-3).
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manusia akan menjadikan seseorang menjauh darinya. Orang yang 
takut kepada Allah maka dia akan mengamalkan apapun yang 
Allah perintah, dan berusaha sekuat tenaga menjauhi larangan 
Allah. Ketika sudah berbuat sedemikian rupa maka Allah akan 
menjadikan baginya  jalan keluar atau solusi dari segala kesulitan, 
dibimbing Allah untukk mendapatkan jalan keluar dari segala 
persoalan. Allah memberikan rejeki bagi yang bertaqwa dari jalan 
yang tidak terduga dan  tidak diketahui bahkan  keluar dari yang 
direncanakan.

Ibn Katsir menyebutkan sebuah riwayat dari Ibn Abbas yang 
menjelaskan bahwa siapa saja yang banyak beristigfar maka akan 
Allah jadikan baginya pada setiap masalah dan kesempitan jalan 
keluar Allah akan menyelamatkan dari segala musibah di dunia 
dan akhirat dan diberi rejeki dari jalan yang tak diduga-duga. 
Ketika orang benar-benar bertaqwa maka akan dijadikan bagi 
setiap kesulitannnya kemudahan, Allah mudahkan bagainya segala 
seseuatu, memudahkan yang sulit, dan diberikan solusi yang 
dekat dan cepat. Allah akan hapus segala dosa-dosanya, segala 
yang menghawatirkan dan tidak mengenakkan, dan Allah berikan 
pahala karena ikhlash kepada Allah.

Keutamaan yang diperoleh dari ketaqwaan kepada Allah pada 
poin ke-6 Allah menjanjikan surga (Al-Wa’du bil jannah). Hal ini 
terdapat dalam berbagai ayat Al-Qur`an :

1. Qur’an Surat Maryam/19 ayat 61-63 :

                         

                           

                          
 Artinya : “Yaitu surga ‘Adn yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang 
Maha Pengasih kepada hamba-hamba-Nya, sekalipun (surga itu) 
tidak tampak. Sungguh, (janji Allah) itu pasti ditepati.Di dalamnya 
mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali 
(ucapan) salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi ...
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 Artinya : “Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada 
orang-orang yang bertakwa; di sana ada sungai-sungai yang 
airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak 
berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar (anggur yang tidak 
memabukkan) yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-
sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh 
segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. 
Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka, dan 
diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya 
terpotong-potong?”.

... dan petang. Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada 
hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa”.

            

 Artinya : “Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa”.

                                

 Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu 
di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang 
disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.”.

2. Surat Muhammad/47 ayat 15 :

3. Surat Syu’ara/26 ayat 90 :

4. Surat Al-Qamar/54 ayat 54-55 :
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 Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian 
Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 
kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”. 

Dan termasuk keutamaan selanjutnya adalah karamah atau 
kemuliaan di dunia dan akhirat (Al-Karâmah fi ad-dunya wa al-
âkhirah), seabagaimana dalam Surat Al –Hujurat/49 ayat 13 :

 Inna akramakum ‘indallâhi atqâkum mengandung makna 
bahwa karamah seseorang adalah dengan taqwa, bukan dengan 
keturunan, walaupun keturunan para nabi dan raja-raja. Bukan 
juga karena kekayaan ataupun sesuatu yang lainnya. Berapa banyak 
kebaikan yang Allah dan Rasul-Nya janjikan bagi hambanya yang 
bertaqwa berupa aneka kebaikan, kebahagian-kesenangan, derajat 
tinggi dan mulia, perbaikan, kentungan-keuntungan dan sangat 
panjang bila diterangkan bila disebutkan seluruhnya.

Orang yang benar bertaqwa sebenarnya taqwa maka akan 
memperoleh perdaganagn yang menguntungkan. Tijârah disebut 
7 kali, namun tijarah dalam pengertian immateri hanya terdapat 
dalam Al-Fathir/35: 29 sebagai Tijâratan lan tabûr (perniagaan yang 
tak pernah merugi), ash-Shaff/61:10 sebagai Tijârah Tunjîkum min 
‘Adzabin alîm (perniagaan yang menyelamatkan dari azab yang pedih).

Orang yang mengenal Allah dan makrifat-Nya kemudian hal ini 
tidak menyelamatkannya, maka dia adalah orang yang yang celaka. 
Tidak akan membahayakan pelaku ketaataan, apapun perbuatan 
yang dilakukan, dan apapun yang dia dapat ataupun diterima. Siapa 
bertambah ilmu maka akan bertambah dekat kepada Allah. Apa 
yang bisa diperbuat seorang hamba yang memiliki harta? Karena 
hakekat kemuliaan hanyalah pada hamba-hamba yang bertaqwa. r 
(BUT) 
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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 dan 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

09.00 - 
11.00

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 Agama, 
Majelis Taklim 
Pemuda

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadroh, 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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Qori Jum’at tanggal, 23 April 2021
H. Saiful Anwar, S.Pd.I

Hari & Tanggal Penceramah

Senin, 26 April 2021 Dr.H. Faried Fakhruddin Saenong, MA
Selasa, 27 April 2021  Laksma. TNI (Pur) KH. Asep Saepudin
Rabu, 28 April 2021  Prof. Dr. KH. Said Aqil Munawar, MA
Kamis, 29 April 2021  Prof. Dr. Hj. Nurhayati Djamas, MA
Jum’at, 30 April 2021 Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, MA
Sabtu, 01 Mei 2021  KH. M. Fathurrahman, MA
Ahad, 02 Mei 2021 Dr. KH. Rahmat Hidayat, M.Ag

Penceramah Tarawih 

Penceramah Shubuh  

Selasa, 27 April 2021 H. Taufiqurrahman, M.Ag

Rabu, 28 April 2021  H.A. Husni Ismail, M.Ag

Kamis, 29 April 2021  Drs. H. Muhasyim Abdul Majid, M.Ag

Jum’at, 30 April 2021 Drs. H. Muhammad Faisal Hamdani, MAg

Sabtu, 01 Mei 2021  H. Ahmad Achwani, S.Ag

Ahad, 02 Mei 2021 H. Budi Firmansyah, MM

Senin, 03 Mei 2021 H.M. Mahdi, M.Ag

  Hari & Tanggal Penceramah
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Sabtu

Ahad

Tgl/Bln

26 
April

27 
April

28 
April

29 
April

01 Mei

02 Mei

Narasumber

KH. Mumtaz 
Mukhtar, Lc, MA
Drs. H. Abdul Halim 
Sholeh, MM
KH. Abdurrahman 
Bustomi, MA
Dr. Muhammad 
Faisal Hamdani, MAg
H. Martomo 
Malaing, SQ, MA
Drs.H. Hasanuddin 
Sinaga, MA

Bahasan/ Materi

Faraidh 
(Ilmu Waris)
Fathul Bari

Akhlaq

Kifayatul Akhyar
 
At-Tibiyan Fi Adabi 
Hamlatil  Qur'an     
Al-Maroghi

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

Shubuh

04:37

04:37

04:37

04:36

04:36

04:36

04:36

Zhuhur

11:55

11:54

11:54

11:54

11:54

11:54

11:54

Ashar

15:14

15:14

15:14

15:14

15:14

15:14

15:14

Maghrib

17:52

17:52

17:51

17:51

17:51

17:50

17:50

‘Isya

19:02

19:02

19:01

19:01

19:01

19:01

19:01

Tanggal
 

23

24

25

26

27

28

29

Imsak

04:27

04:27

04:27

04:26

04:26

04:26

04:26

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

JADWAL WAKTU SHALAT

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku April 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

Nama Agama SemulaNo.

1.  Mauriz Septian Abadi  Kristen

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 13 - 19 April 2021 :

  HASIL TROMOL JUM’AT
(Shadaqah Jariah Jama’ah Shalat Jum’at)

Hasil   Shadaqah  Jariah  Jum’at, 4 Ramadhan 1442 H / 26 
April 2021  sebesar  Rp. 27.665.000 (Dua puluh tujuh juta 
enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 Riyal Qatar.
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 16 April 2021, adalah untuk :
1. Almarhumah Hj. Indrawati binti H. Syamdudin, usia 59 tahun. 

Wafat, 14 April 2021 di Bandung
2. Almarhum Iskandar Zulkarnaen F.R. bin Ahmad Djaelani, 

usia 59 tahun. Wafat, 25 Februari 2021 di Tebet Jak-Sel
3. Almarhum H. Kuneng M. Arsjad bin Arsjad, usia 78 tahun. 

Wafat, 13 April 2021 di Kupang
4. Almarhum Dr. H. Boy Max Muntu, usia 61 tahun. Wafat, di 

Makassar
5. Almarhumah Hj. Palanta Riu, usia 80 tahun. Wafat, di Rappang 

Sidrap
6. Almarhumah Suratmi binti Kaserun, usia 62 tahun. Wafat, 14 

April 2021 di Trenggalek. 

َ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”.



Asep Saepudin, lahir di Bandung, 16 Agustus 
1956, menikahi Hj. Tintin Kusmiati, dan dikaruniai 
tiga anak bernama; Lina Zayyinah, S.Pd,I., dr. Yeni 
Rachmania, Sp.A, dan Yanti Iriani, SE. Beliau 

menempuh pendidikan; MI, MTs, Muallimin, PGA dan Strata 1 pada 
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Jurusan Peradilan Agama, 
Fakultas Dakwah Universitas Ibnu Chaldun, LPIA Jakarta, Fakultas 
Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Pasca Sarjana Ilmu Hukum 
Universitas Islam Jakarta, Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Hukum 
pada Program Pascasarjana di Universitas Borobudur Jakarta.

Pendidikan Militer yang telah ditempuh yaitu Pendidikan Perwira 
Wajib Militer di Sekolah Calon Perwira TNI AD Bandung Tahun1981, 
Pendidikan Lanjutan Perwira di Komando Pendidikan TNI Angkatan 
Laut Surabaya, Tahun 1991, Pendidikan Sekolah Staf Fungsional TNI 
Angkatan Laut di Seskoal Jakarta, Tahun 2002 dan Pendidikan Matra-3 
di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut di Jakarta, Tahun 2010. 
Pangkat Militer terakhir adalah Laksamana Pertama TNI dengan 
Jabatan Kepala Pusat Pembinaan Mental TNI (Kapusbintal TNI) 
Pengalaman penugasan sebagai Perwira Rohani Islam/ Perwira Pembina 
Mental di lingkungan TNI dan Keluarga Besar TNI dan Masyarakat di 
seluruh wilayah Papua (Dulu Irian Jaya), Tanjung Pinang Kepulauan 
Riau, Medan, Makasar, Surabaya dan Jakarta.

Pengalaman Penugasan Luar Negeri pernah mengikuti MHQ  
antar Militer Internasional  di Pakistan,tahun 1992, mengikuti MHQ 
antar Militer Internasional tahun 2009, 2011 dan 2013 di Arab Saudi. 
Pembimbing Ibadah Haji dan Umroh dilingkungan TNI kahususnya 
TNI AL. Pasca Purna tugas dari TNI tahun 2014, mendapat kepercayaan 
menjadi Ketua Yayasan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading Jakarta 
Utara, dan pada  bulan Agustus Tahun 2018 mendapat kepercayaan dari 
Menteri Agama RI (Bapak Lukman Hakim Saifuddin) menjadi Ketua 
Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI) hingga Juni 2020, 
selanjutnya menjadi Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat-
BPMI hingga saat ini. Motto hidupnya adalah “Hayatunaa Kulluha 
Ibadatun”, Hidup kita seluruhnya adalah Ibadah, bekerja adalah Ibadah, 
maka bekerja harus dilandasi oleh prinsip Kerja Cerdas, Kerja Keras, 
Kerja Tuntas dan  Kerja Ikhlash. r

PROFIL TOKOH
Laksamana Pertama TNI (Pur) Asep Saepudin 
(Ketua BPPMI Periode 2018 - 2020)



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


