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PENGANTAR REDAKSI

Segala puja dan puji hanya untuk Allah subhanahu wata'ala atas 
segala Rahmat Kebaikan dan Keberkahan-Nya yang terus 

menerus mengalir kepada kita tak pernah berhenti walau sesaat. 
Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam kepada keluarga sahabat dan umatnya. 
Pembaca Mimbar Jum'at yang mulia, istimewa sekali pada hari 
Jum'at  kali ini, kita akan dihantarkan dengan materi khutbah 
yang penuh makna membawa kita kepada perenungan yang 
syarat akan nilai-nilai dari hakekat dalam kehidupan untuk 
hubungan dengan sesama dan tanggung jawab sebagai hamba 
Allah, agar melekat terus ketaqwaan  kita kepada-Nya, yang di 
sampaikan Oleh Ketua PWNU (Pengurus Wilayah Nahdathul 
Ulama) Jakarta Dr. KH. Syamsul Ma'arif, MA.

Pembaca yang berbahagia. Tidak kala pentingnya untuk 
dibaca juga di kolom Hikmah tentang  bagaimana menggapai 
Lailatul Qadar dipenghujung Ramadhan yang nilai ke-
utamaannya satu malam melebihi seribu bulan disampaikan 
secara apik oleh Ustadz Djamalullail M.Pd. Alhamdulillah 
ada juga goresan Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. 
Nasaruddin Umar. MA, mengambil Tema Puasa Bicara. 
Ada juga kami memuat  kajian Dialog Dzuhur seperti 
yang diangkat oleh Dr. KH. Abdul Halim Sholeh dalam 
Kajian Kitab Fathul Bari mengangkat tema berkait 
"Makan Sebelum Melaksanakan Shalat Hari Raya". 
Selamat membaca (IA). r
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KHUTBAH JUM’AT

Muhasabah di Akhir Ramadhan 

Oleh : Dr. KH. Samsul Ma’arif, MA

(Intisari Khutbah Jum’at, 25 Ramadhan 1442 H / 7 Mei 2021 M)

Khutbah Pertama 

ْساَلِم، َأْشهَُد َأْن 
ِ
يَْماِن َواإل

ِ
ى َأنَْعَم عَلَْينَا ِبِنْعَمِة ْاإل ِ الَْحْمُد هلِل اَّلذ

ٰلَ 
ِ
إلذ هللُا َوْحَدُه إَل ََشِيَْك َلُ  إَلا

ِ
ًدا ا َدََن ُمَحمذ ي ِ َوَأْشهَُد َأنذ س َ

. الل ٰ  ٍد َوعَََل أ ٰ َعْبُدُه َوَرُسْوُلُ ِدََن ُمَحمذ ي ِ ْ عَََل س َ ِلِ هُمذ َصل ِ َوَسّل ِ
. ِعْْيَ ِبِه َأْْجَ  َوََصْ

ُُكُ هللُا، ُأْوِصْيُُكْ َونَْفِِسْ ِبَتْقَوى هللِا فََقْد فَاَز  ْخَواُن ِرِِحَ
ِ
َا ْاإل َأُّيه

ْيَطاِن الُْمتذ  ُقْوَن، مََكَ َأَمَرََن هللُا تََعاََل، َأُعْوُذ ِِبهلِل ِمَن الش ذ
ِْحٰ  ِجْْيِ، ِبْسِم هللِا الرذ . الرذ ِحْْيِ َاِن الرذ َُّيه َ  ٰٰيا ذُقوا اّلل ٰ ْيَن ٰاَمنُوا ات ِ اَّلذ

ْسِلُمْونَ   َحقذ تُٰقىِتٖه َوإَل تَُمْوتُنذ ِاإلذ َوَانُُْتْ مه
 Ma'asyiral Muslimin rahimakumullah.

WAKTU terus berjalan menemani kehidupan manusia, 
jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti 
bulan dan bulan pun berganti tahun. Begitu juga dengan satu 
bulan Ramadhan dalam satu tahun penanggalan Hijriyah, 
hadir setiap tahunnya dan akan berganti dan pergi sesaat 
lagi meninggalkan manusia. Mungkin sudah tak terhitung 
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kita berjumpa dengan Ramadhan, namun saat Ramadhan 
berlalu tak terhitung juga penyesalan karena kita tidak 
memaksimalkan Ramadhan untuk memperbaiki kualitas 
dan kuantitas hubungan kita dengan Allah subhanahu 
wata'ala dan hubungan kita dengan sesama manusia.

Padahal dalam satu surat khusus Allah subhanahu wata'ala 
memperingatkan kita tentang ruginya manusia karena sudah 
lalai dengan waktu dan kesempatan yang Allah subhanahu 
wata'ala berikan. Firman Allah subhanahu wata'ala dalam  
Al-Qur'an surat Al-Ashr ayat 1-3 :

Oleh karena itu, di akhir Ramadhan yang penuh berkah 
ini, sudah selayaknya kita menengok kembali ke belakang 
dan melakukan introspeksi diri. Introspeksi diri sangat 
diperlukan untuk menilai kadar kuantitas dan kualitas apa 
yang telah kita lakukan selama Ramadhan tahun ini. Secara 
kuantitas, kita perlu melakukan banyak bermuhasabah. 
Misalnya tentang shalat wajib lima waktu secara berjama’ah 
di masjid; berapa kali kita menjadi ma’mum masbuq? Berapa 
kali kita luput dari shalat berjama’ah di masjid? Berapa kali 
kita mendapatkan shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga dan 
seterusnya? Lalu tentang shalat sunnah, kita renungkan 

                          

                        
 Artinya : “Demi masa, sungguh, manusia berada dalam 

KERUGIAN, kecuali orang-orang yang BERIMAN dan 
mengerjakan KEBAJIKAN serta saling menasihati untuk 
KEBENARAN dan saling menasihati untuk KESABARAN”.
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sejenak; berapa kali kita luput mengerjakan shalat sunnah 
rawatib qabliyah maupun ba’diyah? Sudah rutinkah kita 
mengerjakan shalat Dhuha bulan mulia ini? Berapa kali kita 
tidak menyelesaikan shalat tarawih dan witir bersama imam 
di masjid? Lalu sebagai seorang Muslim yang memiliki kitab 
suci Al-Quran, pertanyaannya, berapa juz dalam sehari 
yang bisa kita baca secara rutin? Berapa kali kita khatam 
membacanya dalam sebulan ini? Berapa ayat yang kita kaji 
dan pelajari tafsirnya dalam sehari? Lalu tentang zakat dan 
infak, pernahkah kita memikirkan dan menghitung, berapa 
nominal zakat mal (harta) yang harus kita keluarkan dari 
hasil bisnis dan usaha kita? Berapa jumlah zakat fitrah yang 
harus kita bayarkan untuk diri kita dan anggota keluarga 
kita? Berapa nominal harta yang telah kita infakkan untuk 
umat Islam di Gaza, Suriah, dan negeri muslim lainnya yang 
terluka? Berapa harta yang telah kita berikan kepada fakir 
miskin, anak yatim, dan orang-orang di sekitar kita yang 
membutuhkan?

Kemudian tentang hak-hak ukhuwah dan kekerabatan, 
pertanyaannya, berapa kali kita sempatkan untuk 
bersilaturahim kepada tetangga dan kaum kerabat selama 
sebulan ini? Berapa banyak prosentase waktu, perhatian, 
dan bantuan yang kita berikan kepada mereka? Berapa kali 
kita menengok orang sakit dan mengantarkan pemakaman 
jenazah umat Islam selama sebulan ini? Selain itu, yang 
mungkin tidak kalah pentingnya untuk direnungkan kembali 
berapa kali kita menggunjing, mengadu domba, berbohong, 
memfitnah, bersumpah palsu atau berkata-kata kotor selama 
bulan yang mulia ini? Berapa kali mata, telinga, perut, tangan 
dan kaki kita melakukan hal yang haram di siang dan malam 
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Ramadhan tahun ini? Berapa banyak kita menghambur-
hamburkan harta kita untuk menu buka puasa dan sahur 
yang berlebih-lebihan? Berapa kali kita tidak melakukan 
shaum tanpa ada udzur yang syar’i? Renungan itu baru 
meliputi muhasabah yang berkaitan dengan kuantitas amal 
perbuatan. 

Masih ada muhasabah lainnya yang juga penting, bahkan 
lebih penting, yaitu muhasabah yang berkaitan dengan 
kualitas amal perbuatan. Seperti apa kualitas shalat kita? 
Sudah mampukah kita menghadirkan kekhusyu’an dalam 
shalat-shalat kita? Sudah mampukah kita mendapatkan 
shaf-shaf awal dalam shalat berjama’ah di masjid? Sudah 
mampukah kita memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, 
sunnah-sunnah dan adab-adab dalam shalat kita? Sudah 
mampukah kita menjaga dzikir dan do’a setelah shalat 
kita? Jika diurai satu per satu, niscaya daftarnya akan 
sangat panjang. Namun itulah sebenarnya yang disebut 
dengan muhasabah. Merenungi, meneliti dan mencari-
cari kekurangan dari amal-amal yang telah kita kerjakan, 
semata-mata demi memperbaiki dan meningkatan amal 
tersebut pada masa setelahnya, baik secara kualitas maupun 
kuantitas. Muhasabah setelah beramal adalah sifat mulia 
kaum beriman. Orang beriman beramal shalih, namun 
mereka tidak merasa bangga, kagum dan sombong dengan 
amal shalih mereka. Orang beriman bahkan dilanda oleh 
kekhawatiran jika amal yang telah mereka lakukan ditolak 
oleh Allah subhanahu wata'ala. Sebab amal shalih, bisa saja 
ditolak Allah subhanahu wata'ala karena secara lahiriah 
(ilmu fiqih = ittiba’ sunnah) belum memenuhi syarat-syarat, 
rukun-rukun, sunnah-sunnah dan adab-adabnya; atau 
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karena secara batiniah (faktor niat dan hati) mengandung 
unsur kesombongan, riya’, sum’ah, ‘ujub, dan virus-virus 
perusak amal lainnya. Allah Ta’ala berfirman: 

Makna ayat yang mulia ini telah dijelaskan sendiri oleh 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalam dalam sebuah hadits: 

 ِ يَن يُْؤتُوَن َما آ تَْوا } َعْن عَائَِشَة قَالَْت قُلُْت ََي َرُسوَل اَّلله ِ َواَّله
ُب الَْخْمَر قَاَل ََل ََي َوقُلُوُُبُْم َوِجَلة  ُق َويَْْشَ ي يَْزِِن َويَْْسِ ِ { َآُهَو اَّله

يقِ  د ِ ِ ُق  ِبنَْت َآِِب بَْكٍر َآْو ََي ِبنَْت الص  ُجُل يَُصوُم َويََتَصده َولَِكنهُه الره
 َل ِمْنهُ بَ َويَُصّل ِ َوُهَو ََيَاُف َآْن ََل يُقْ 

 

                

                   

                       

              

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang (bersikap hati-hati) 
karena rasa takut mereka kepada (azab dan murka) Rabb 
mereka. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat 
Rabb mereka. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan 
dengan Rabb mereka (sesuatu apapun). Dan orang-orang yang 
menginfakkan apa yang telah mereka infakkan, dengan hati 
yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka 
akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itu bersegera untuk 
mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang 
segera memperolehnya” (QS. Al-Mu’minun/23: 57-61).
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Inilah buah dari ilmu dan muhasabah. Seorang mukmin 
senantiasa beramal shalih, disertai perasaan harap dan cemas. 
Ia berharap Allah subhanahu wata'ala menerima amalnya dan 
memberinya balasan yang terbaik. Namun ia juga merasa 
khawatir jika Allah subhanahu wata'ala tidak menerima 
amalnya, karena adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan 
dalam syarat, rukun, sunnah, adab maupun keikhlasan dari 
amal yang ia kerjakan. Seorang ulama tabi’in, imam Hasan 
Al-Bashri, berkata : “Seorang mukmin itu memadukan 
antara amal kebaikan dan rasa khawatir (amalnya tidak 
diterima Allah subhanahu wata'ala), adapun orang munafik 
justru memadukan antara amal keburukan dan rasa aman 
dari kemurkaan dan adzab Allah.” (Ibnu Jarir Ath-Thabari, 
Jami’ Al-Bayan fi Ta’wil Ayyi Al-Qur’an).

Ma'asyiral Muslimin rahimakumullah.
Ramadhan akan selalu ditandai dengan transformasi 

dalam diri pelakunya serta masyarakat sekitarnya dengan 
mengalirnya amal shalih yang tiada putus-putusnya serta 

Artinya : “Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata: Saya 
bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam, “Wahai 
Rasulullah, firman Allah yang berbunyi ‘Dan orang-orang yang 
menginfakkan apa yang telah mereka infakkan, dengan hati yang 
takut’, apakah maksudnya adalah seseorang yang berzina, mencuri 
dan meminum khamr?” Maka beliau menjawab: “Tidak wahai 
putri Abu Bakar atau tidak wahai putri Ash-Shiddiq, tapi maksud 
ayat itu adalah seseorang yang mengerjakan shaum, melaksanakan 
shalat dan mengeluarkan sedekah, namun ia khawatir jika amal 
kebaikannya tersebut tidak diterima Allah” (HR. Tirmidzi).
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berbagai perbuatan terpuji lainnya. Bila setelah Ramadhan 
seseorang selalu berbuat baik, serta bisa memberikan 
sumbangsih untuk perubahan masyarakat di sekitarnya 
sampai ia menghadap Allah subhanahu wata'ala, maka jelas ia 
akan tergolong kelompok manusia yang meraih gelar takwa, 
mendapatkan pahala, dan kelak ia dapatkan adalah surga.

Dan sebaliknya, jika setelah melaksanakan ibadah 
Ramadhan seseorang masih seperti sebelum melaksanakan 
Ramadhan maka bisa dipastikan Ramadhannya tidak berkah 
dan ia gagal meraih predikat takwa. Namun begitu, kita 
memang tidak bisa menilai apakah seseorang itu benar-
benar mencapai gelar takwa atau tidak. Itu hak Allah. Namun 
kita bisa mengenali ciri-ciri orang yang meraih gelar takwa 
antara lain adalah; terjadinya perubahan pribadi ke arah 
yang positif. Perubahan ini mencakup hubungan vertikal 
(dengan Allah) dan horizontal (dengan lingkungan sekitar), 
juga mencakup kualitas ibadah jasmani dan rohani. 

Sebagian dari dampak ibadah puasa Ramadhan bagi 
pelakunya adalah terjadinya perubahan kualitas perilaku ke 
arah yang lebih baik dan lebih terpuji. Indikator diraihnya 
gelar takwa paska Ramadhan adalah jika pelakunya patuh 
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu 
wata'ala dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya, baik 
semasa Ramadhan maupun nanti paska Ramadhan. 

Ada banyak kriteria orang yang bertakwa yang disebutkan 
dalam Al-Quran maupun Sunnah. Di antara kriteria tersebut 
adalah, beriman, senantiasa mendirikan shalat, menunaikan 
zakat/menafkahkan sebagian harta, selalu menepati janji, 
sabar, selalu berdo’a kepada Allah, benar, tetap taat dan 
mengingat Allah, selalu beristighfar (meminta ampun) dan 
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ِ  ِ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 
 

taubat kepada Allah dari semua dosanya. Di samping itu, 
menahan amarah, suka memaafkan, selalu berbuat baik, 
tidak melakukan perbuatan keji, shalat tahajjud, amalan-
amalan tersebut selalu dilakukan oleh yang bertakwa. 
Kriteria berikutnya adalah ia akan memiliki sifat dan sikap 
terpuji seperti sabar, syukur, tawakkal, tasamuh (toleransi), 
pemaaf, tawadu’ dan sebagainya. Ia juga akan malu kepada 
Allah subhanahu wata'ala untuk melakukan perbuatan 
yang dilarang-Nya. Bersemangat dan sungguh-sungguh 
dalam menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan 
terutama ilmu-ilmu Islam. Kemudian ia juga akan senantiasa 
bekerja keras dan tekun untuk memenuhi keperluan hidup 
dirinya, keluarganya dan dalam rangka membantu orang 
lain serta berusaha untuk tidak membebani dan menyulitkan 
orang lain.

Ma'asyiral Muslimin rahimakumullah.
Semoga Allah subhanahu wata'ala memasukkan kita ke 

dalam golongan orang-orang Mukmin yang memadukan 
antara amal kebaikan, muhasabah dan rasa khawatir 
sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadits 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.
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Khutbah Kedua 

ل  احلَْمد   ّٰ . َوَاْشَهد   ِلل ْمتلنَانلهل هل َوال ْيقل ْكر  ََل  عىََل تَْوفل ْحَسانلهل َوالشُّ عىََل ال
الَّ  ََلَ ال ًدا  اِّلٰ  َاْن اَل ال َحمَّ َدََن م  ّيل َوْحَده  اَل ََشليَْك ََل  َوَاْشهَد  َانَّ س َ

 . ى الىَل رلْضَوانلهل اعل ْوَل   ادلَّ ه  َوَرس  ّٰ َعْبد  ٍد  ه مَّ الل َحمَّ ََن م  دل ّيل َصّلل عىََل س َ
ا ثْْيً ْيًما كل ْ تَْسلل هل َوَسّّلل ابل ل َوَاْْصَ عىََل َاَلل  ول

َّق وا ت َا النَّاس  ال ا بَْعد  فَيَا َاُّيُّ َ  َامَّ ْوا  اِّلٰ ْيَما َاَمَر َواْنََت ْوا ََعَّا ََنَىى َواْعلَم  فل
َ َانَّ  نَ  اِّلٰ ْيهل بل ْمٍر بََدَأ فل َ ْ ِبل هل َوقَاَل َاَمَرُك  هل َوثَـََن بلَملآ ئلَكتلهل بلق ْدسل ْفسل

نَّ  َ تَعَاىَل  : ال آَمن ْوا  اِّلٰ ْيَن أ ل َا اَّلَّ آ َاُّيُّ ُّْوَن عىََل النَِّبل يآ َوَملآ ئلَكتَه  ي َصل
ْيًما.  ْوا تَْسلل م  ّل ُّْوا عَلَْيهل َوَسل ّٰ َصل ٍد َوعىََل  ه مَّ الل َحمَّ ََن م  دل ّيل َصّلل عىََل س َ

ّيل  آلل س َ ْْيَ َواْرَض أ بل َ َوَملآئلَكةل ْامل َقرَّ ِلل س  آئلَك َور  يآ ٍد َوعىََل َانْبل َحمَّ ََن م  دل
 ّ ثَْمان َوعىَلل َرَوع  ْيَن َاِبل بَْكٍرَوَع  دل اشل يَّةل  اللّه مَّ َعنل ْاخل لََفاءل الرَّ َوَعْن بَقل

ْحسَ  ل ْْيَ لَه ْم ِبل عل ي التَّابل ْْيَ َوََتبلعل عل َحابَةل َوالتَّابل ْينل الصَّ لَىَيْومل ادّلل اٍن ال
ْْيَ  ل اْحل تلَك ََي َاْرَحَم الرَّ ّٰ  . َواْرَض َعنَّا َمَعه ْم بلَرْْحَ ْر  ه مَّ الل اْغفل

ْْن ْم  آءل مل نَاتل َااَلْحيآ نلْْيَ َوْامل ْؤمل ْؤمل ْْيَ َوْامل ْسللَماتل والْم  ْسللمل للم 
 . ْعَواتل ْيب  ادلَّ جل ْيٌع قَرليٌْب  م  نَّك ََسل

ِ
نَْيا َوْااَلْمَواتل ا آتلنَا ِفل ادلُّ َّنَا أ َرب

نَا عََذاَب النَّارل  نًَة َوقل َرةل َحس َ نًَة َوِفل اْلآخل ّٰ  .َحس َ هل  ه مَّ الل اْرَحْم َهذل
ْف َعْْنَ  ة َواْكشل َّ اُلمَّ ْ عَلََْهَا َّل  ْ َواشْْر  ْم  ْ ٍَّة َوانْْر  ٍة َوَّم  ْدلَهلمَّ َّ م  ا َّل 

ْوٍء َونلْقَمةٍ  َّ س   . َخْْيٍ َونلْعَمٍة ،َواْْصلْف َعْْنَا َّل 
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Tak terasa hari ini adalah Jum’at terakhir di bulan Ramadhan 
tahun ini. Pada sepuluh hari terakhir ini, umat Islam 

berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah dengan harapan 
dapat menggapai lailatul qadar.

Lailatul Qadar adalah malam mulia yang tiada bandingnya, 
mulia karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Qur’an dan 
menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih.   
Kata qadar yang berarti mulia sebagaimana yang tertulis dalam 
ayat ke-91 Surat Al-An’am yang berbicara tentang kaum musyrik: 
“Ma qadarullaha haqqa qadrihi idz qalu ma anzalallahu ‘ala 
basyarin min syay’i”. Artinya : Mereka itu tidak memuliakan 
Allah sebagaimana kemuliaan yang semestinya, tatkala mereka 
berkata bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada 
manusia.

Malam lailatul qadar juga bermakna turunnya malaikat ke 
bumi dengan berbagai tugas untuk memberikan kedamaian, 
berkah, dan bimbingan ilahi sampai subuh. Dalam Al-Quran 
surat Al-Qadr (97) ayat 1-5 yang artinya : "Sesungguhnya Kami 
menurunkannya (Al-Quran) pada malam lailatul qadar. Tahukah 
kamu, apakah malam qadar itu? Malam qadar adalah lebih baik 
daripada seribu bulan. Pada malam itu, turunlah malaikat-
malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, (membawa segala 
urusan), (seluruh malam itu) sejahtera sampai terbit fajar".

Malam lailatul qadar diyakini terjadi pada malam ganjil 
dalam salah satu dari 10 hari terakhir di bulan Ramadhan, 
meskipun perhitungan tepatnya tidak jelas. Tidak ada satu pun 
manusia yang tahu pasti kapan hadirnya lailatul qadar. Sebab 
kehadiran lailatul qadar dirahasiakan oleh Allah subhanahu 
wata'ala. Akan tetapi pada malam itu dipercaya, bahwa malaikat-

Menggapai Lailatul Qadar

HIKMAH

Oleh :  H. Djamalullail Sahroni Hanafi
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malaikat turun ke bumi sehingga suasana alam semesta akan 
berbeda dari biasanya, lebih hangat dan sejuk. Sebagaimana 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang artinya: 
“Lailatul Qadar adalah malam yang nyaman, tidak panas dan 
tidak dingin. Matahari terbit di pagi harinya dalam keadaan 
lemah sinarnya dan berwarna merah.” (HR Abu Dawud, ath-
Thayalisi, Ibnu Khuzaimah dan lainnya. Disahihkan oleh al-
Albani dalam Shahih al-Jami’ ash-Shaghir).

Umat Islam sangat bersemangat menggapai lailatul qadar di 
sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, karena malam itu adalah 
lebih baik dari seribu bulan. Kebaikan yang diperoleh seorang 
muslim pada malam tersebut melebihi nilai dari jangka waktu 
seribu bulan atau 83 tahun. 

Keistimewaan lain dari lailatul qadar adalah dimana 
seseorang mendapatkan keberkahan berupa pahala berlipat 
ganda. Doa-doa yang dipanjatkan akan diaminkan oleh para 
malaikat yang turun ke bumi sehingga mempercepat pengabulan 
doa. Lailatul qadar juga sebagai malam yang mempunyai hikmah, 
pada malam itu ditentukan segala urusan dan peraturan mulai 
tahun itu sampai tahun berikutnya. Karena keistimewaannya, 
umat muslim menyambut lailatul qadar dengan khidmat, 
pengabdian dan doa.

Marilah kita menggapai lailatul qadar dengan beri’tikaf dan 
beribadah di masjid, akan tetapi jika hal itu tidak memungkinkan 
karena pandemi covid-19 yang belum hilang, maka kita bisa 
melaksanakan do’a dan ibadah dengan khidmat dirumah. Mari 
kita isi malam-malam akhir Ramadhan ini dengan qiyamul-lail 
seperti: Berdzikir, bertasbih, bersedekah, berdo’a, tadarrus Al-
Qur’an, shalat tarawih, shalat taubat, shalat hajat, shalat tasbih, 
shalat tahajjud, shalat witir dan ibadah sosial yang bermanfaat 
bagi diri, keluarga, orang lain dan lingkungan.

Semoga Allah subhanahu wata'ala memberikan kekuatan 
lahir dan bathin kepada kita untuk memperbanyak amal sholeh 
di akhir Ramadhan ini. Amiin ya Rabbal Alamiin. r  
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Salah satu ciri puasa khawas al-khawash (sangat khusus) ialah 
berpuasa bicara, yang di dalam bahasa tasawuf disebut al-

Sukut dan al-Shumt. Dalam kamus bahasa Arab dua kata tersebut 
bermakna sama.

Namun yang digunakan di dalam Al-Quran, yaitu al-sukut, 
seperti dalam ayat, “Sesudah amarah Musa menjadi reda (sakata), 
lalu diambilnya (kembali) luh-luh (Taurat) itu; dan dalam 
tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang 
takut kepada Tuhannya.” (QS al-Anfal [7]:154).

Kata al-shumt digunakan di dalam hadits dan kata-kata 
hikmah, seperti Man shamata naja (barang siapa yang diam maka 
akan aman) dan Al-shumt hukmun (Diam itu hikmah).

Istilah lain yang digunakan di Al-Qur’an dalam kaitannya 
dengan puasa, yaitu lan yukallim al-yaum insiyya (tidak berbicara 
dengan manusia), seperti dikatakan dalam Al-Qur’an, “Maka 
makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat 
seorang manusia maka katakanlah, ‘Sesungguhnya aku telah 
bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah maka aku 
tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini’.” 
(QS Maryam [19]:26).

Dalam ayat lain diistilahkan dengan la tukallim al-nas, seperti 
dalam ayat, “Zakaria berkata, ‘Ya Tuhanku, berilah aku suatu 
tanda.’ Tuhan berfirman, ‘Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak 
dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal 
kamu sehat’.” (QS Maryam [19]:10).

Beberapa istilah lain juga digunakan di dalam hadis, seperti 
Man ‘arafa Allah kalla lisanuh (Barang siapa yang memahami 

GORESAN IMAM BESAR

Puasa Bicara al-Sukut wa al-Shumt (1)

Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Allah maka kelu lidahnya), maksudnya amat membatasi diri 
bicara kepada orang lain dan ia lebih banyak berbicara atau 
berkomunikasi kepada Tuhannya.

Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu pernah berkata : “Barang 
siapa banyak bicara maka akan bertambah banyak kesalahannya, 
orang yang banyak kesalahannya rasa malu dan harga dirinya 
(wara) sedikit, dan barang siapa yang sedikit wara-nya maka akan 
masuk neraka.”

Apa pun istilahnya, intinya berpuasa atau menahan diri untuk 
tidak banyak berkata atau tidak berbicara dengan orang lain, 
termasuk di sini tidak berkomunikasi visual atau online dengan 
menggunakan alat komunikasi modern, seperti e-mail atau SMS.

Membatasi diri bicara hanya untuk hal-hal yang sangat 
penting saja saat seseorang berpuasa maka inilah yang dimaksud 
salah satu dari puasa khawash al-khawash. Semakin sedikit 
berbicara semakin berpeluang ia meraih martabat puasa khawash 
al-khawash. (Harian Republika, 13 Agustus 2014 M/17 Syawwal 
1435 H) r
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Pendahuluan
Bab Makan Pada Hari Raya sebelum Keluar menuju 

masjid atau tempat Shalat Ied, maksudnya adalah sebelum 
shalat hari ‘Idul Fithri. Terkait dengan istilah Fitri erat 
kaitannya dengan zakat fitri yang kadang disebut sebagai 
zakat fitrah. Perkataan yang biasa diucapkan adalah : 

         (taqaballah minna wa minka),
kadang dibuat lafazh jama’ menjadi :    
         (taqaballah minna wa minkum). 
Yang demikian tidak mengapa, walaupun bid’ah karena 
tidak dilakukan Nabi, namun bid’ah bisa dihukumi dengan 
salah satu dari lima dasar hukum yang dikenalkan para ahli 
fiqih. Sebagaimana istilah dipinjam Umar bin Khaththab 
dengan mengatakan “alangkah indahnya bid’ah ini,” ketika 
menetapkan pelaksanaan shalat tarawih dengan satu imam, 
untuk menghimpun umat yang ada di masjid. Hukum itu 
ada lima: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Bid’ah 
sendiri bukan termasuk salah satu dari hukum. Hadis berikut 
diterangkan Ibnu Hajar Al-Atsqalani yang terletak di Mesir. 
Makamnya selalu saja rusak setelah diperbaiki, karena beliau 
tidak mau makamnya lebih baik dari makam Imam Syafi’iy. 

DIALOG ZHUHUR PILIHAN

Kitab Fathul Bari :  Makan Sebelum 
Melaksanakan Shalat Hari Raya

Oleh : Drs. KH. Abdul Halim Soleh, MM

ُ ِمنَّا َو ِمنْكَ   تََقبََّل اَّللَّ

ُ ِمنَّا َو ِمنُْكْ     تََقبََّل اَّللَّ
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Namun saat ini makam Imam Syafi’i sudah bagus, semoga 
setelah ini makam Ibnu Hajar mau diperbaiki. 

Pembahasan
Bab ini membahas hadis berikut:

Hadis ini memuat beberapa faedah, diantaranya: 
1. Makan sebelum hadir shalat sunnah ‘Idul fithri, dengan 

kurma.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad 
bin 'Abdurrahim telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 
Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim 
berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin 
Abu Bakar bin Anas dari Anas bin Malik berkata, "Pada hari 
raya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak berangkat 
untuk melaksanakan shalat hingga beliau makan beberapa 
butir kurma." Murajja' bin Raja' berkata; telah menceritakan 
kepadaku 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku 
Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Beliau makan 
beberapa kurma dengan bilangan ganjil” (HR. Bukhari).

ثَنَا َسِعيُد ْبُن ُسلَْيَماَن قَاَل  ِحمِي َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد الرَّ ثَنَا ُمَحمَّ َحدَّ
مْيٌ قَاَل  ثَنَا ُهش َ ِ ْبُن َأِِب بَْكِر ْبِن َأنٍَس َعْن َحدَّ ََن ُعَبْيُد اَّللَّ َأْخََبَ

َ ََل  ُ عَلَْيِه َوَسَّلَّ ِ َصَّلَّ اَّللَّ َأنَِس ْبِن َماِِلٍ قَاَل ََكَن َرُسوُل اَّللَّ
أُ ْبُن َرَجاٍء  يَْغُدو يَْوَم الِْفْطِر َحَّتَّ يَأُُْكَ تََمَراٍت َوقَاَل ُمَرجَّ

 ِ ثَِِن ُعَبْيُد اَّللَّ ُ عَلَْيِه َحدَّ ثَِِن َأنٌَس َعْن النَِّّي ِ َصَّلَّ اَّللَّ  قَاَل َحدَّ
َ َويَأُُْكُهُنَّ ِوْتًرا  َوَسَّلَّ
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2. Ibn Ubaidillah menerima hadis dari Anas.
3. Memberikan pembatasan makan kurma dalam jumlah 

ganjil.
Ada Riwayat dari Muraja' bin Raja': wa ya`kuluhunna witran: 
mendetailkan jumlah kurma yang dimakan yaitu bilangan 
ganjil. Disunnahkan makan 3, 5 atau 7 atau lebih banyak atau 
sedikit. 

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi 
wasallam selalu mendawamkan makan kurma terlebih 
dahulu sebelum berangkat shalat ‘Id. Hikmahnya menurut 
Ibn Hajar adalah supaya tidak ada dugaan bahwa Nabi masih 
puasa sampai shalat ‘Id. Ini terkait dengan pembayaran 
zakat fitrah, baik yang berpendapat batas akhirnya adalah 
terbenamnya matahari Ramadhan terakhir ataupun terbitnya 
fajar hari raya. 

Wajibnya berbuka setelah puasa (karena haram berpuasa 
pada waktu ‘id). ‘Aqiba wujubi shaum (langsung tanpa jeda 
setelah kewajiban puasa), bukan ba’da wujubi shaum (setelah 
yang bisa ditunda sehari dua hari dan sebagainya), menegaskan 
bahwa haram berpuasa pada 1 Syawal maka dianjurkan 
menyegerakan berbuka. Sebelum berangkat ketempat shalat 
agar segera berbuka, mengikuti teladan Rasulullah. Maka 
disunnahkan (ustuhibba bihi). Sehingga sunnahnya berbuka 
adalah sesegera mungkin. Isyarat dari hadis ini yang penting 
berbuka walau hanya sebutir kurma, untuk menunjukkan 
tidak puasa pada hari itu. Bagi yang beri’tikaf dan belum 
menyempurnakan sampai pagi sampai ke tempat shalat. 
Istihab dalam Madzhab Malik, bagi mereka, menyelesaikan 
I’tikaf dari malam sampai shalat, tapi harus dibedakan antara 
I’tikaf dengan makan sebelum berangkat shalat ‘Id.
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Selama Ramadhan setan dibelenggu sehingga tak dapat 
mengganggu. Setan akan dilepaskan belenggunya setelah 
shalat ‘Id. Maka menyegerakan makan sebelum pergi shalat 
hari raya adalah agar jangan sampai digoda ketika sudah 
setan dilepas, maka disukai sangat dianjurkan agar selamat 
dari godaan setan. Selain mengikiti contoh Nabi, secara 
umum mengerjakan sesuatu yang baik agar dikerjakan 
sesegera mungkin.

Sebagian ulama dari tabi’in menganjurkan berbuka 
dengan yang manis-manis secara mutlak, apa saja, bisa 
dengan madu atau seumpama teh manis. Karena yang 
manis bisa menahan kencing. Agar makan dengan kadar 
dikira-kira. Bila tidak ada setidaknya dengan air saja. Yang 
terpenting adalah menunjukkan berbuka sebelum berangkat 
shalat. Mengapa harus ganjil, untuk menunjukkan/isyarat 
akan keesaan Allah dan demikianlah Rasulullah selalu 
melakukan segala sesuatunya dengan ganjil. Maka itu 
merupakan bentuk mengambil berkah dari amalan Nabi 
shallallahu ‘alaihi wasallam.

Penutup
Puasa disyariatkan setelah tujuh belas bulan ada di 

Madinah, ibadah puasa dan dua hari sebelum hari raya ada 
perintah zakat fitri. Ini menunjukkan  ibadah puasa yang 
berdimensi hablu minallah disempurkan dengan ibadah 
berdimensi kemanusiaan, sosial ekonomi. Zakat Fithri adalah 
juga berati zakat yang menandai berbuka, boleh makan atau 
selesai puasa. 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 & 
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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Penceramah Tarawih 

Senin, 10 Mei 2021 :  Dr. KH. Sutrisno Hadi, SH, MA
Selasa, 11 Mei 2021  :  Dr. Saifuddin Zuhri, M.Ag

Imam Tarawih

Senin, 10 Mei 2021 :  H.M. Anshoruddin Ibrahim, M.Ag
Selasa, 11 Mei 2021  :  H.A. Husni Ismail, M.A 

Pemandu Tarawih 

Senin, 10 Mei 2021 :  H. Muhdori AR, M.Pd.I
Selasa, 11 Mei 2021  :  H. Saiful Anwar, S.Pd. 

Penceramah Shubuh 

Selasa, 11 Mei 2021 :  KH. Misbahul Munir, Lc., MA
Rabu, 12 Mei 2021  :  Budi Utomo, Lc, MA

No

1

2

3

4

Hari

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

10 Mei

11 Mei

12 Mei

13 Mei

Narasumber

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

KH. Bukhori Sail 
Attahiri, Lc, MA

H. Ahmad Mulyadi, SE.I

Libur

Bahasan/ Materi

Kaasyifatus Sajaa   

Bidayatul 
Hidayah 

Kitab 
Bulughulmarom

Libur

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR
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Nama Agama SemulaNo.

1 Sony Duga Parulian Kristen
2 Benedictus Rafael Katholik
3 Rizky Ferdinand Samosir Kristen
4 Krisdayanti Risan Kristen

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

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

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

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

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

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 26 April - 3 Mei 2021 :

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

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

Masjid Istiqlal silahkan subscribe, comment, like and share)
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Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 30 April 2021, adalah untuk :
1. Para Syuhadah Personil TNI di KRI Nanggala. Wafat, 25 April 

2021 di Perairan Bali
2. Almarhum KH. Sya’roni Achmadi bin Achmadi, usia 89 tahun. 

Wafat, 27 April 2021 di Kudus
3. Almarhum Yayat Soehendi Kartaatmadja bin Soehendi, usia 

70 tahun. Wafat, 27 April 2021 di Bandung
4. Almarhum Yousaf Hijaif Ghanem, usia 72 tahun. Wafat, 24 

April 2021 di Iran
5. Almarhum Sadegh Majied Ghanem, usia 68 tahun. Wafat, 26 

April 2021 di Iran
6. Almarhum Muh. Kharis bin Rohani, usia 61 tahun. Wafat, 24 

April 2021 di Jakarta
7. Almarhum Mahfudz Sugiono bin Abdul Rosul, usia 70 tahun. 

Wafat, 28 April 2021 di Bekasi
8. Almarhum Zakaria bin Achmad, usia 49 tahun. Wafat, 24 

April 2021 di Jakarta
9. Almarhum H. Sabaruddin, MS bin M. mashur, usia 58 tahun. 

Wafat, di Pratama Sintang, Kal-Bar
10. Almarhum H. Zulkifli Moenir bin M. Noer, usia 90 tahun. 

Wafat, 22 April 2021 di Sintang, Kal-Bar
11. Almarhum Dimyati bin Sahroni, usia 81 tahun. Wafat, 28 

April 2021 di Purwekerto

َ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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12. Almarhum Rozali bin H. Zaini, usia 75 tahun. Wafat, 28 April 
2021 

13. Almarhum Kolonel Laut (P) Harry Setyawan bin Marwoto, 
usia 45 tahun. Wafat, 25 April 2021 di Perairan Bali

14. Almarhumah Siti Indiana binti H. Suaib Sukron, usia 56 tahun. 
Wafat, 25 April 2021 di Jakarta

15. Almarhumah Ibu Hj. Maryam binti Abdul Tholib, usia 76 
tahun. Wafat, 19 Januari 2021 di Cibubur

16. Almarhumah Ibu Lani binti Suherdi. Wafat, 24 April 2021 di 
Cisolok, Pel. Ratu

17. Almarhumah Hj. Sadiyem binti Asmo Sumarto, usia 70 tahun. 
Wafat, 24 April 2021 di Sukabumi

18. Almarhumah Katimo Mulyo Winarno binti Amatrejo, usia 76 
tahun. Wafat, 28 April 2021.
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Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

JADWAL WAKTU SHALAT

Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Mei 2021

JADWAL WAKTU SHALAT
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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”.



Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Istiqlal : 
Lobby Pintu Al-Fattah



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


