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PENGANTAR REDAKSI

Pembaca Mimbat Jum’at yang budiman, saat ini adalah Jum’at 
kedua di bulan Shafar, mari memperbanyak munajat dan do’a selalu 
semoga pertolongan, perlindungan, dan rahmat Allah menyertai 
kaum muslimin. Dan Mimbar Jum’at  selalu menyajikan berbagai 
karya tulis, informasi kegiatan dan ibadah dari Masjid Istiqlal.

Khatib, Prof. Dr. KH. Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. 
mengangkat tema “Pengelolaan Kekayaan dalam Islam”. Dalam 
khutbahnya beliau menguraikan bahwa dalam pengelolaan kekayaan 
menurut pandangan Islam, maka stressing-nya kepada dua hal, 
pertama, bagaimana mendapatkannya lalu yang kedua, bagaimana 
memanfaatkannya.

Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Prof. Dr. KH. 
Nasaruddin Umar, MA, bertajuk ‘Menguatkan Telinga Batin 
(Sama’)’ dimana seorang salikin setidaknya harus membiasakan 
telinganya untuk lebih sensitif menerima suara-suara yang tidak 
melalui gendang-gendang telinga, tetapi langsung ke pusat saraf, 
karena inilah yang di sebut dengan pendengaran spiritual (sama’), 
lebih peka akan suara-suara yang menyampaikan pesan Tuhan yang 
berasal dari bunyi-bunyian alam yang sejatinya akan menghaluskan 
jiwa dan menenangkan pikiran.

Tema Hikmah mengurai tentang “Manusia Makhluk Ekonomi 
Dalam Pandangan Islam” oleh Ustadz H. Minhajul Afkar, SH.I, 
memberi gambaran sikap hidup terhadap permasalahan materi, 
dunia menjadi sarana untuk akhirat. Dan kami sajian Kajian Dialog 
Zhuhur Pilihan tentang Hati Yang Selamat (Qalbun Salim) oleh Dr. 
Budi Utomo, Lc, mengurai tafsir QS. As-Syu’ara/26 ayat 83-89 yang 
memuat tentang 6 (enam) permintaan Nabi Ibrahim As.

Selamat membaca, dan mengikuti berbagai kegiatan dari Masjid 
Istiqlal, semoga Allah subhanahu wata'ala melimpahkan banyak 
kebaikan dan keberkahan di bulan Shafar ini. [@Mé]

Bismillah, wal hamdu lillah, was shalatu was salamu ‘ala 
Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Wa ‘ala alihi wa shahbihi ajma’in.
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KHUTBAH JUM’AT

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 12 Shafar 1444 H / 09 September 2022 M)
Pengelolaan Kekayaan dalam Islam 

Hadirin sidang Jum’ah rahimakumullah.
Didalam sebuah hadits riwayat imam Abu Dawud, 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

Oleh : Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
(Direktur Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor, Wakil Ketua 

Dewan Pertimbangan MUI Pusat, dan Ketua Umum BKsPPI)

ْم اَالَْحْمُد هلِل اْختَاَر الَْبَقاَء ِلنَْفِسِه َواْرتَضَ  ِبَعْدِِلِ ُه َوَحََكْ ِفْْيِ
َ لُُكًّ ل َِما ُخِلَق َِلُ  فَأَْرضَ اَوَأْمضَ  ْبَحانَُه اُه َويََّسر ُدُه س ُ ُه. َأْْحَ

ْكُر يُْوِجُب الَْمزِيْدَ  ِمْن ِرفِْدِه. َوَأْشهَُد َأنر  َوتََعاََل َوَأْشُكُرُه َوالشُّ
َفاعَِة.  ُه ِِبلشر ْي َخصر ِ ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُِلُ  َاَّلر رنَا ُمَحمر َدََن َونَِبي ي ِ س َ
اِبِه  ٍد َوعَََل أ ِِلِ َوَأْْصَ ِدََن ُمَحمر ي ِ ْ َوَِبِرْك عَََل س َ رهُمر فََصل ِ َوَسّل ِ َالل

 َ رًما ت َرِة َوَسل ا.اْلِكَراِم الََْبَ ا بَْعُد: فَيَا ِعَباَد هللِا  ْسِلْيًما َكِثْْيً َأمر
ََّي ِبَتْقَوى هللِا وَطاَعِتِه فََقْد فَاَز الُْمترُقْوَن. َّير

ِ
 ُأْوِصْيَُكْ َوا

 

: لَْن تَُزْوَل قََدَما َعبٍد يَْوَم  َ قَاَل َرُسْوُل هللِا َصَّلى هللُا عَلَْيِه َوَسَّلى
َباِبِه ِفْْيَ  ِرِه ِفْْيَ َأفْنَاُه, َوَعْن ش َ الِْقيَاَمِة َحَّتى يُْسأََل َعْن َأْربَعٍ: َعْن ُُعْ

َبُه َوِفْْيَ  َأنَْفَقُه َوَعْن ِعلِْمِه َماَذا َُعَِل ِبِه. َأباَْلُه, َوَعْن َماِِلِ ِمْن َأْيَن ِاْكتَس َ
 ﴿رواه أ بو داود﴾.
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Berdasarkan hadits tersebut di atas, bahwa umur, 
masa muda dan ilmu pengetahuan akan ditanyakan 
dan dipertanggung jawabkan dengan satu pertanyaan. 
"Dipergunakan untuk apa?"  Akan tetapi harta akan ditanyakan 
dua hal yaitu bagaimana mendapatkan dan mengusahannya 
dan cara memanfaatkan dan menggunakannya.

Ketika kita membicarakan pengelolaan kaya dalam 
pandangan Islam, maka tekanannya pada dua hal, Cara 
Mendapatkan dan Cara Memanfaatkan.

Hadirin sidang Jum’ah rahimakumullah.
Sekaligus inilah salah satu ciri khas ekonomi Islam atau 

ekonomi syariah yaitu berorientasi pada proses disamping 
orientasi hasil.  Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional 
yang hanya berorientasi hasil dan mengabaikan proses. Ada 
satu kaidah dalam ekonomi konvensional: ”Dengan modal 
sekecil-kecilnya ingin mendapatkan hasil yang sebesar 
besarnya”.

Artinya : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
“Seseorang yang akan terlepas dari empat pertanyaan pada 
Hari Kiamat nanti: usia dipergunakan untuk apa, masa 
muda dihabiskan untuk apa, harta benda yang dimiliki 
bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana pula 
caa memanfaatkannya; serta ilmu pengetahuan bagaimana 
pengamalannya” (HR. Abu Daud).

: لَْن تَُزْوَل قََدَما َعبٍد يَْوَم  َ قَاَل َرُسْوُل هللِا َصَّلى هللُا عَلَْيِه َوَسَّلى
َباِبِه ِفْْيَ  ِرِه ِفْْيَ َأفْنَاُه, َوَعْن ش َ الِْقيَاَمِة َحَّتى يُْسأََل َعْن َأْربَعٍ: َعْن ُُعْ

َبُه َوِفْْيَ  َأنَْفَقُه َوَعْن ِعلِْمِه َماَذا َُعَِل ِبِه. َأباَْلُه, َوَعْن َماِِلِ ِمْن َأْيَن ِاْكتَس َ
 ﴿رواه أ بو داود﴾.
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Hadirin sidang Jum’ah rahimakumullah.
Pertama, dalam mengusahakan dan mendapatkan 

kekayaan Islam mengajarkan cara-cara yang bersih, halal, tidak 
merusak, dan memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan 
bersama. Dilarang mendapatkan harta melalui cara-cara 
yang bathil seperti korupsi, mencuri, menggasab, menipu 
dan perbuatan merugikan lainnya, termasuk menimbun 
mempermainkan takaran dan timbangan. Allah subhanahu 
wata'ala berfirman dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 188, QS. an-
Nisaa [4] ayat 29, dan QS. al-Muthaffiien [83] ayat 1 - 4 :

             

                    
 Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil 
dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 
hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada 
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, 
padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 188).

             

                 

         
 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 
sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu” (QS. an-Nisa’ [4]: 29).
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Demikian pula larangan kegiatan meribakan uang yang 
sangat membahayakan sebagaimana firman-Nya dalam QS. 
Al-Baqarah [2] ayat 278-279 dan QS. An-Nisaa [4] ayat 29.

                

                     

     
 Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1) 
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang 
lain mereka minta dipenuhi; (2) Dan apabila mereka menakar 
atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi; (3) 
Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka 
akan dibangkitkan (4)” (QS. al-Muthaffifien [83]: 1 - 4).

                       

                      

                  
 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika 
kamu orang-orang yang beriman (278) Maka jika kamu tidak 
mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, 
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok 
hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya 
(279)” (QS. al-Baqarah [2]: 278 - 279).
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Tujuan utama aturan tersebut agar harta betul-betul 
dimanfaatkan sebagai sarana ibadah kepada Allah subhanahu 
wata'ala dan sarana penguatan kemaslahatan hidup, agar 
terjadi kebaikan dan menipisnya kesenjangan antara satu 
kelompok dengan kelompok lainnya.

Hadirin sidang Jum’ah rahimakumullah.
Kedua, pendayagunaaan dan pemanfaatan harta, di-

samping untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup 
pribadi dan keluarga secara wajar dan tidak berlebih-
lebihan, dikeluarkan juga zakat infak shadaqahnya dan juga 
wakafnya agar harta tersebut bertambah keberkahannnya 
dan berkembang penuh dengan kebaikan dunia dan akhirat. 
Firman-Nya dalam Al-Quran Surat al-Baqarah [2] ayat 277 :

Mudah-mudahan kehidupan kita semakin berkah dan 
semakin dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu 
wata'ala. Amien ya Rabbal Alamien.

               

              

      
 Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, 
mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan 
menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 
Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 
tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. al-Baqarah [2]: 277).
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ُُكْ يِف ُزْمَرِة  َّيا
ِ
ُُكْ ِمَن إلَْفائِزِْيَن إلآِمِنْْيَ َوَأْدَخلَنَا َوإ َّيا

ِ
َجَعلَنَا هللُا َوإ

 : ِحْْيِ ْْحَِن إلرا ِجْْيِ ِبْسِم هللِا إلرا ْيَطاِن إلرا ِدْيَن. َأُعْوُذ ِِبهلِل ِمَن إلش ا إلُْمَوح ِ
ن  آتَيُُْت م ِ آتَيُُْت َوَما أ بَُو يِف َأْمَوإِل إلنااِس فَََل يَْربُو ِعنَد هللِا َوَما أ ًِب ل ََِيْ ِ ر 

ن َزََكٍة تُرِيُدوَن َوْجَه هللِا فَأُْولَِئَك ُُهُ إلُْمْضِعُفوَن. َأقُْوُل قَْوِل َهَذإ  م ِ
. ِحْْيُ اُه ُهَو إلَْغُفْوُر إلرا ن

ِ
َتْغِفُرْوُه إ ا  فَاس ْ َعْل لَُُكْ ِمْن فَْضِِلِ يُْعِطُُكْ َوإت ُقْوُه ََيْ

ْكُر هللِا َأْكَبُ   َأْمرُُِكْ َمْخَرًجا، َوََلِ

Khutbah Kedua 

ٍد  ِييِدََن ُمَحمَّ ُ عَََل س َ ْ َوُأَسِِلي َالَْحْمُد هلِل َوَكَفى، َوُأَصِِلي
َِل 
ِ
اِبِه َأْهِل الَْوفَا. َأْشَهُد َأْن َّلَّ ا َّلَّ الُْمْصَطَفى، َوعَََل أ ِِلِ َوَأْْصَ

ِ
ا

ًدا َعْبُدُه  ِييَدََن ُمَحمَّ ، َوَأْشهَُد َأنَّ س َ هللُا َوْحَدُه ََّل ََشِيَْك َِلُ
. َا الُْمْسِلُمْوَن، ُأْوِصْيُُكْ َونَْفِِسْ   َوَرُسْوُِلُ ا بَْعُد، فَيَا َأُّيه َأمَّ

ي الَْعِظْْيِ َواْعلَُمْوا َأنَّ هللَا َأَمَرُُكْ ِبأَْمرٍ  َعِظْْيٍ،  ِبَتْقَوى هللِا الَْعِِلِ
 َ نَّ اَّللَّ ِ

ََلِم عَََل نَِبِييِه اْلَكِرْْيِ فََقاَل: ا ََلِة َوالسَّ َأَمَرُُكْ ِِبلصَّ
يَن أ َمنُوا َصلهوا عَلَْيِه  ِ َا اَّلَّ ، ََي َأُّيه َوَمََلئَِكتَُه يَُصلهوَن عَََل النَِّبيِ

ِييِدََن ُمحَ  يّٰهُمَّ َصِلي عَََل س َ يُِموا تَْسِلميًا، َالل ٍد َوعَََل أ ِل َوَسل مَّ
ِييِدََن  ْبَراِهْْيَ َوعَََل أ ِل س َ ِ

ِييِدََن ا ٍد مََكَ َصلَّْيَت عَََل س َ ِييِدََن ُمَحمَّ س َ
ٍد مََكَ  ِييِدََن ُمَحمَّ ٍد َوعَََل أ ِل س َ ِييِدََن ُمَحمَّ ْبَراِهْْيَ َوَِبِرْك عَََل س َ ِ

ا
ِيي  ْبَراِهْْيَ َوعَََل أ ِل س َ ِ

ِييِدََن ا ْبَراِهْْيَ، ِِفْ َِبَرْكَت عَََل س َ ِ
ِدََن ا

يّٰهُمَّ اْغِفْر ِللُْمْسِلِمْْيَ َوالُْمْسِلَماِت  ْيٌد َمِجْيٌد. َالل ََّك ََحِ ن
ِ
الَْعالَِمْْيَ ا

والُْمْؤِمِنْْيَ َوالُْمْؤِمنَاِت اْْلَْحيَاِء ِمْْنُْم َواْْلَْمَواِت، اللهم اْدفَْع َعنَّا 
ُيْوَف الَْبََلَء َوالَْغََلَء َوالَْوَِبَء َوا لَْفْحَشاَء َوالُْمْنَكَر َوالَْبْغَي َوالس ه

َدائَِد َوالِْمَحَن، َما َظهََر ِمْْنَا َوَما بََطَن، ِمْن  الُْمْخَتِلَفَة َوالشَّ
ي  ََّك عَََل ُكِ ن

ِ
ًة، ا اِن الُْمْسِلِمْْيَ عَامَّ ًة َوِمْن بَُْلَ ََن َهَذا َخاصَّ بَََلِ
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ٍد  ِييِدََن ُمَحمَّ ُ عَََل س َ ْ َوُأَسِِلي َالَْحْمُد هلِل َوَكَفى، َوُأَصِِلي
َِل 
ِ
اِبِه َأْهِل الَْوفَا. َأْشَهُد َأْن َّلَّ ا َّلَّ الُْمْصَطَفى، َوعَََل أ ِِلِ َوَأْْصَ

ِ
ا

ًدا َعْبُدُه  ِييَدََن ُمَحمَّ ، َوَأْشهَُد َأنَّ س َ هللُا َوْحَدُه ََّل ََشِيَْك َِلُ
. َا الُْمْسِلُمْوَن، ُأْوِصْيُُكْ َونَْفِِسْ   َوَرُسْوُِلُ ا بَْعُد، فَيَا َأُّيه َأمَّ

ي الَْعِظْْيِ َواْعلَُمْوا َأنَّ هللَا َأَمَرُُكْ ِبأَْمرٍ  َعِظْْيٍ،  ِبَتْقَوى هللِا الَْعِِلِ
 َ نَّ اَّللَّ ِ

ََلِم عَََل نَِبِييِه اْلَكِرْْيِ فََقاَل: ا ََلِة َوالسَّ َأَمَرُُكْ ِِبلصَّ
يَن أ َمنُوا َصلهوا عَلَْيِه  ِ َا اَّلَّ ، ََي َأُّيه َوَمََلئَِكتَُه يَُصلهوَن عَََل النَِّبيِ

ِييِدََن ُمحَ  يّٰهُمَّ َصِلي عَََل س َ يُِموا تَْسِلميًا، َالل ٍد َوعَََل أ ِل َوَسل مَّ
ِييِدََن  ْبَراِهْْيَ َوعَََل أ ِل س َ ِ

ِييِدََن ا ٍد مََكَ َصلَّْيَت عَََل س َ ِييِدََن ُمَحمَّ س َ
ٍد مََكَ  ِييِدََن ُمَحمَّ ٍد َوعَََل أ ِل س َ ِييِدََن ُمَحمَّ ْبَراِهْْيَ َوَِبِرْك عَََل س َ ِ

ا
ِيي  ْبَراِهْْيَ َوعَََل أ ِل س َ ِ

ِييِدََن ا ْبَراِهْْيَ، ِِفْ َِبَرْكَت عَََل س َ ِ
ِدََن ا

يّٰهُمَّ اْغِفْر ِللُْمْسِلِمْْيَ َوالُْمْسِلَماِت  ْيٌد َمِجْيٌد. َالل ََّك ََحِ ن
ِ
الَْعالَِمْْيَ ا

والُْمْؤِمِنْْيَ َوالُْمْؤِمنَاِت اْْلَْحيَاِء ِمْْنُْم َواْْلَْمَواِت، اللهم اْدفَْع َعنَّا 
ُيْوَف الَْبََلَء َوالَْغََلَء َوالَْوَِبَء َوا لَْفْحَشاَء َوالُْمْنَكَر َوالَْبْغَي َوالس ه

َدائَِد َوالِْمَحَن، َما َظهََر ِمْْنَا َوَما بََطَن، ِمْن  الُْمْخَتِلَفَة َوالشَّ
ي  ََّك عَََل ُكِ ن

ِ
ًة، ا اِن الُْمْسِلِمْْيَ عَامَّ ًة َوِمْن بَُْلَ ََن َهَذا َخاصَّ بَََلِ

نَّ  ٍء قَِدْيٌر ِعَباَد هللِا، ا  يَْتاِء  ََشْ
ِ
هللَا يَأُْمُر ِِبلَْعْدِل َواَّْل ْحَساِن َوا

ِذي الُْقْرََب ويَْْنَىى َعِن الَفْحَشاِء َوالُْمْنَكِر َوالَبْغِي، يَِعُظُُكْ 
ْكُر هللِا َأْكَبُ   .لََعلَُُّكْ تََذكَُّرْوَن. فَاذُكُروا هللَا الَْعِظْْيَ يَْذُكْرُُكْ َوََّلِ
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Manusia dalam menjalani kehidupannya melakukan berbagai 
macam kegiatan agar ia bisa mempertahankan hidupnya 

tersebut. Salah satu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan 
manusia adalah melakukan kegiatan ekonomi yang dari itulah 
dikenal penyebutan bahwa manusia sebagai makhluk ekonomi. 
Islam-pun mengakui adanya motif ekonomi dalam diri manusia, 
dalam bahasa latin  disebut sebagai homo economicus.

Problema manusia sebagai makhluk ekonomi adalah banyak dari 
manusia yang berlebihan dalam mencintai materi, sikap berlebihan 
inilah yang kerap melupakan manusia dengan menjadikan materi 
sebagai tujuan bukan perantara. Tujuan dari hidup manusia sejatinya 
adalah kehidupan dan kenikmatan ukhrawi yang kekal. Materi 
sebatas perantara guna mendapatkan tujuan tersebut. Akan tetapi 
ketika perantara berbalik menjadi tujuan, akan kita dapatkan tipikal 
manusia yang korup, serakah, manipulatif, monopolistik, dan kikir.

Hak milik yang timbul karena usaha ekonomi menjadi hak milik 
seseorang, tentunya seyogyanya dapat dan harus bisa dipergunakan 
dalam batas-batas tertentu dan tidak berlebih-lebihan.

HIKMAH

Manusia Makhluk Ekonomi 
Dalam Pandangan Islam 

Oleh : Minhajul Afkar, SH.I

                   

                        
              

 Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 
melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat 
baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 
kepadamu, dan janganlah kamu ...
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Sebagai makhluk ekonomi, manusia memiliki akal dan pikiran 
untuk menciptakan barang-barang dan jasa untuk memenuhi 
kebutuhan.  Untuk memenuhi semua kebutuhannya manusia butuh 
uang, maka harus bekerja.

Dengan bekerja dan mendapatkan uang, uang itu kemudian 
digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia selalu 
memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia 
ekonomi bertindak untuk memenuhi kepentingannya. Jika 
seseorang sebagai produsen, maka akan berusaha untuk memperoleh 
keuntungan yang besar. Jika seseorang sebagai konsumen, ia akan 
membelanjakan uangnya untuk meperoleh kepuasan. 

Namun dari semua itu islam telah mengatur bagaimana mengatur 
keinginan dan kepuasan di dunia ini, oleh karena itu, wajib bagi 
manusia untuk memahami hakikat dari memanfaatkan harta yang 
didapatnya untuk kemaslahatannya, dan tentu disertai pengetahuan 
dan pengamalan hal-hal berikut;
a. Semua harta yang dimiliki hanyalah sebagai titipan, karena 

manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada menjadi 
ada, karena itu jangan lalai untuk menginfakkan sebagian harta 
yang diperolehnya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang 
menganjurkan bahkan memerintahkan hal ini.

b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia 
dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. 

.... berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. al-Qasas/28: 77).

                      

 Artinya : “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap” (QS. asy-Syarh/94: 7 - 8).
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c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal 
cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan 
Islam atau tidak. 

d. Harta sebagai bekal atau sarana beribadah. Menurut pandangan 
Islam, harta bukanlah tujuan, namun hanya sebagai sarana untuk 
memperoleh ridha Allah subhanahu wata'ala,  dengan berinfaq dan 
perbuatan kebajikan lainnya, Hal ini dicatumkan dalam QS. Ali 
Imran ayat 133 - 134 :

Wallahu a’lam bisshawwab. r  

Artinya : “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia 
cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-
perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam 
bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah 
ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah 
tempat kembali yang baik” (QS. Ali Imran; 14).

                          

 Artinya : “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu 
itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada 
pahala yang besar” (QS. al-Anfal: 28).

                        

                           

               
 Artinya : “Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu 

dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang 
disediakan bagi orang-orang yang bertakwa,  (yaitu) orang yang 
berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang 
menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan 
Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”.
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Para salik yang sudah sampai pada tahap pendengaran 
spritiual yang sensitif sudah mampu memahami kalau 

bunyi-bunyian alam sesungguhnya tidak lain adalah sama’ 
yang menghaluskan jiwa dan menenangkan pikiran. Apa pun 
yang didengar telinga, sesungguhnya itu tidak lain adalah 
musik makrokosmos, musik alam raya.

Bunyi deru ombak di laut, gemercik air sungai, gesekan 
dedaunan, nyanyian burung-burung malam, dan suara guntur 
pun semuanya menyampaikan pesan Tuhan. Para salik harus 
membiasakan telinganya untuk lebih sensitif menerima suara-
suara yang tidak melalui gendang-gendang telinga, tetapi 
langsung ke pusat saraf.

Dalam salah satu ayat pernah disebutkan Allah subhanahu 
wata'ala dalam QS. Fathir/35 ayat 1 : Allah menambahkan 
pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Dalam kitab 
tafsir Mafatihul Ghayb Fakhruddin al-Razi, dijelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan keutamaan tambahan pada ayat ini 
ialah suara yang bagus (as-shaut al-hasan).

Nilai-nilai keindahan dan kebaikan mendapatkan tempat 
yang positif di dalam al-Quran, seperti diisyaratkan dalam QS. 
al-A’raf/7 ayat 32 : “Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan 
perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-
hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki 
yang baik?”.

GORESAN IMAM BESAR

Menguatkan Telinga Batin (Sama’)
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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Sindiran al-Quran terhadap suara yang tidak memiliki 
unsur keindahan dan kasar ialah suara keledai, dinyatakan 
dalam QS. Luqman/31 ayat 19 : “Sesungguhnya seburuk-buruk 
suara ialah suara keledai”.

Suara keledai terkenal keras dan tidak beraturan. Agaknya 
memang seni dan musik tidak banyak disinggung di dalam 
al-Quran, tetapi al-Quran itu sendiri melampaui karya seni 
terbaik sekalipun, baik pada masa turunnya maupun pada 
zaman-zaman sesudahnya. Salah satu mukjizat al-Quran ialah 
keindahan dan ketinggian nilai seni-sastra dan bahasanya yang 
amat tinggi dan menakjubkan.

Selain al-Quran juga ditemukan beberapa hadits 
menerangkan musik dan seni suara mempunyai arti penting 
di dalam kehidupan manusia. Para nabi yang diutus oleh Allah 
subhanahu wata'ala semuanya memiliki suara yang bagus, 
sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi 
dan Qatadah: “Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan 
suaranya bagus”.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam beberapa 
riwayat memberikan dukungan terhadap musik dan seni suara, 
antara lain, cerita ‘Aisyah tentang dua budak perempuan pada 
hari raya ‘Id (Idul Adha) menampilkan kebolehannya bermain 
musik dengan menabuh rebana. Sementara, Rasulullah 
bersama dirinya menikmatinya. Abu Bakar tiba-tiba datang 
dan membentak kedua pemusik itu, lalu Rasulullah menegur 
Abu Bakar dan berkata : “Biarkanlah mereka berdua hai Abu 
Bakar karena hari-hari ini adalah hari raya”.

Riwayat lainnya ‘Aisyah pernah mengatakan : “Saya melihat 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan menutupiku 
dengan serbannya, sementara aku menyaksikan orang-orang 
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Habsyi bermain di masjid”. Lalu, Umar datang dan mencegah 
mereka bermain di masjid, kemudian Rasulullah berkata : 
“Biarkan mereka, kami jamin keamanan wahai Bani Arfidah”. 
Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, 
yang tidak bisa diragukan kesahihannya.

Dalam lintasan sejarah dunia Islam, seni musik merupakan 
bagian dari kebudayaan dan peradaban Islam yang terus 
dikembangkan. Sudah saatnya juga seni musik dan berbagai 
bentuk seni lainnya dijadikan media dakwah untuk mengajak 
orang berhati lembut, berpikiran lurus, berperilaku santun, 
bertutur kata halus, dan menampilkan jati diri dan inner beauty 
setiap orang.

Orang yang rajin mengikuti sama’ diharapkan memiliki 
kepekaan telinga batin yang dapat menerima suara-suara batin 
untuk pencerahan umat manusia. Kita teringat Wali Songo 
yang juga akrab dengan seni di dalam memperkenalkan Islam 
di lingkungan kerajaan dan masyarakat. ra(DN)

لى َمْوالُه اْكِتفاًء  َتْحيا العاِرُف أ ْن يَرفََع حاَجتَُه ا  َّما اس ْ ُرب
لى َخليَقِتهِ  َتْحيي  أ ْن يَْرفََعها ا   .ِبَمش يئَِتِه. فََكْيَف ال يَس ْ

 
 
 
 

font 28 

“Terkadang seorang ‘arif merasa malu meminta sesuatu 
yang ia butuhkan kepada Rabbnya, karena telah merasa 
puas mengikuti kehendak-Nya. Maka mana mungkin ia 

tidak malu untuk meminta sesuatu kepada makhluk-Nya” 
(Ibnu Athaillah Al-Iskandari rahimahumullah)
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KAJIAN ZHUHUR PILIHAN 

Hati Yang Selamat (Qalbun Salim)
Tafsir Ibnu Katsir, Karya Abu al-Fida’ 

‘Imad al-Din Isma’il bin Umar bin Katsir

Oleh : Dr. Budi Utomo, Lc, MA

Mukaddimah
Pada QS. Asy-Syu'ara, kisah keteladanan Nabi Ibrahim terdapat 

dalam dua puluh ayat 69 sampai 89. Pada ayat 69 - 77 dikisahkan 
tentang bagaimana Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya (yakni 
Nabi Muhammad SAW) untuk membacakan kepada umatnya kisah 
ini agar mereka mengikuti jejaknya dalam hal keikhlasan, tawakal, 
dan menyembah Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya; serta berlepas 
diri dari kemusyrikan dan para pengikutnya. Karena sesungguhnya 
Allah SWT telah memberikan petunjuk-Nya kepada Ibrahim sejak 
dia masih kecil, lalu berlanjut sampai usia tuanya. Sesungguhnya 
Ibrahim sejak tumbuh dewasa mengingkari perbuatan kaumnya 
yang menyembah berhala di samping Allah SWT. Pada ayat 78 - 82 
Nabi Ibrahim AS memperkenalkan sifat-sitat dan hakekat Allah SWT 
sebagai Maha Pencipta, Maha Pemberi Petunjuk, Maha Pemberi 
rizki (makan dan minum), Maha Penyembuh, Maha Mematikan dan 
Menghidupkan dan Maha Pengampun.

Pembahasan
Pada pengelompokkan ketiga yaitu mulai ayat 83 sampai 89, 

Allah menggambarkan tentang enam permintaan Nabi Ibrahim AS. 
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Permintaan pertama, Nabi Ibrahim AS agar diberi hikmah oleh 
Tuhannya. Permintaan kedua, yaitu agar dimasukkan ke dalam 
golongan orang-orang saleh di dunia dan akhirat. Menurut Ibnu 
Abbas, yang dimaksud dengan hikmah ialah ilmu. Menurut Ikrimah 
adalah akal. Menurut Mujahid yaitu Al-Qur'an, dan menurut As-
Saddi kenabian. Hal ini sejalan dengan doa Nabi Muhammad 
shallallah ‘alaihi wa sallam ketika menjelang kewafatannya :

Permintaan ketiga adalah dijadikan sebagai seorang yang menjadi 
buah tutur yang baik sesudah wafatnya yang selalu diingat dan 
dianuti dalam kebaikan. Hal ini dikabulkan oleh Allah sebagaimana 
disebutkan oleh firman-Nya :

َعأََل" قَالَهَا ثَََلثً  ِفيَق اْلأ َُّهمَّ الرَّ  الل

 Artinya : “Ya Allah, (masukkanlah aku) ke dalam Rafiqul 
A'la (golongan orang-orang yang saleh yang menempati 
surga yang tertinggi). sebanyak tiga kali”.

Artinya : “(Ibrahim berdoa), "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku 
hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang 
saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang 
(yang datang) kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang 
yang memusakai surga yang penuh kenikmatan, dan ampunilah 
bapakku, karena sesungguhnya ia termasuk golongan orang-orang 
yang sesat, dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka 
dibangkitkan, (yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak 
berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati 
yang bersih” (QS. asy-Syu'ara/26: 83 - 89).

                   

          
 Artinya : “Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di 

kalangan orang-orang yang datang kemudian, (yaitu), "Kesejahteraan 
dilimpahkan atas Ibrahim.” Demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang berbuat baik” (QS. as-Saffat: 108 - 110).
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Permintaan keempat adalah agar diberi hak untuk mewarisi surga 
yang penuh kenikmatan. Hal ini tentu Allah kabulkan sebagaimana 
pujian Allah pada QS. as-Saffat ayat 108 - 110.

Namun permintaan Nabi Ibrahim yang kelima adalah 
permintaan yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. 
Ucapan Ibrahim yang disitir oleh firman-Nya :                 dan ampuni-
lah bapakku (QS. asy-Syu'ara: 86), sama dengan apa yang disebutkan 
oleh firman-Nya:Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu 
bapakku (QS. lbrahim: 41).

Ini merupakan doa yang dicabut kembali oleh Ibrahim a.s., 
seperti yang disebutkan oleh firman-Nya:

Sedangkan permintaan keenam adalah agar tidak dihinakan 
pada hari kebangkitan, yaitu dari kehinaan di hari kiamat dan di 
hari semua makhluk dibangkitkan dari yang pertama sampai yang 
terakhir. Nabi Ibrahim digambarkan merasa kecewa karena akhirnya 
ayahnya  masuk kedalam neraka dalam keadaan sangat hina, 
sehingga dia merasa mendapat kehinaan juga. Hal ini tergambar dari 
berbagai Riwayat hadis, salah satunya:  Dari Sa'id ibnu Abu Sa'id Al-
Maqbari, dari ayahnya, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda : "Wahai Tuhanku, Engkau telah 
menjanjikan kepadaku bahwa Engkau tidak akan menghinakanku 
di hari mereka dibangkitkan. Karena sesungguhnya barang siapa 
yang Engkau hinakan orang tuanya, maka sesungguhnya dia telah 
mendapat kehinaan yang sangat.” Allah berfirman, "Hai Ibrahim, 
sesungguhnya Aku mengharamkan surga atas orang-orang kafir.” 
Lalu bapak Ibrahim diambil darinya, dan Allah bertanya, "Hai 
Ibrahim, di manakah bapakmu?" Ibrahim menjawab, "Engkau 
telah mengambilnya dariku.” Allah berfirman, "Lihatlah ke arah 
bawahmu!" Maka Ibrahim memandang ke arah bawahnya. Tiba-tiba 
ia melihat hewan dubuk yang berbau busuk karena kotoran yang 

 َواْغِفْر لأِب 

                     ...     

 Artinya : “Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) 
untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah 
diikrarkannya kepada bapaknya itu” (QS. at-Taubah: 114).
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melumuri tubuhnya, lalu hewan itu diseret kakinya dan dicampakkan 
ke dalam neraka.

Nabi Ibrahim AS sangat mengharapkan tidak mendapatkan 
kekecewaan pada hari kebangkitannya karena memahami hari itu 
sebagai : 

Seseorang tidak bisa terlepas dari azab Allah sekalipun ia 
memiliki emas sepenuh bumi dan menebusnya  sekalipun dengan 
seluruh manusia yang ada di bumi. Tiada yang bermanfaat pada hari 
itu kecuali iman kepada Allah dan mengikhlaskan diri hanya kepada-
Nya dalam beragama serta berlepas diri dari kemusyrikan. 

Bi qalbin salim                   yaitu bersih dari keyakinan yang kotor 
dan kemusyrikan. Ibnu Sirin mengatakan bahwa hati yang bersih itu 
ialah bila pemiliknya mengetahui bahwa Allah adalah hak, dan hari 
kiamat pasti terjadi tiada keraguan padanya, dan bahwa Allah akan 
membangkitkan semua makhluk dari kuburnya. Menurut Ibnu Abbas, 
yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mujahid dan Al-
Hasan serta lain-lainnya mengatakan, hati yang bersih maksudnya 
bersih dari kemusyrikan. Sa'id ibnul Musayyab mengatakan bahwa 
hati yang bersih ialah hati yang sehat, yaitu hatinya orang mukmin, 
karena hati orang kafir dan orang munafik sakit.  Abu Usman An-
Naisaburi mengatakan bahwa hati yang bersih ialah yang bersih dari 
bid'ah dan mantap serta tenang dengan sunnah.

Penutup
Dari kisah di atas, kepada kita yang memiliki orang tua dan 

benar-benar mencintainya, agar bersungguh-sungguh meng-
upayakan keimanan orang tua kita sesuai dengan keimanan yang 
Allah Inginkan. Keimanan yang terlepas dari keusakan aqidah 
dan kesyirikan. Semoga dengan demikian doa-doa terbaik anak 
keturunannya bisa bermanfaat bagi keselamatan akhirat mereka. 
Wallahu a’lam. r

                         

 Artinya : “(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak 
berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan 
hati yang bersih” (QS. Asy-Syu'ara/26: 88 - 89).

  ِبَقلٍْب َسِلمٍي 



12 Shafar 1444 H / 09 September 2022 M 19

Nama Agama SemulaNo.

1
2
3

Protestan
Protestan
Katholik

Fredi
Monika Prasiska Sitinjak
Indra Anmarsjah

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

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

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

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

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

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

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 31 Agustus - 5 September 2022 :

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Masjid Istiqlal
Menerima dan menyalurkan zakat, infaq, shadaqah

Bank Mega Syari’ah (BMS) No. rekening 1000212008 
(a/n. UPZ Masjid Istiqlal). 

Narahubung : Bapak H. Budi Firmansyah, MM. 
No HP/WA : 0856 9233 3688
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Majelis Ta’lim 
Kaum Ibu

Pengajian 
Remaja Istiqlal 
(ARMI) 

Marching 
Band Istiqlal

Seni Budaya 
Remaja

Pagar Nusa 
Istiqlal

Tapak Suci 
Istiqlal

Konsultasi 
Agama

Hari

Rabu & 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Setiap 
Ahad

Senin 
s/d 
Jum’at 

Pukul

08.00 - 
11.00

11.00 - 
12.00

09.00 - 
15.00

09.00 - 
11.00

07.00 - 
11.30

15.30 - 
20.00

10.30 - 
15.00

Materi

Al-Qur’an, 
Aqidah, Akhlak, 
Hadits, Fiqh

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

Perkusi, Horn 
line, Pit, dll

Hadrah, Marawis dan 
Band

Seni Beladiri

Seni Beladiri

Pelayanan 
Permasalahan Agama

Kegiatan

Bagi jama’ah dan kaum Muslimin yang ingin meningkatkan 
wawasan ke-Islaman dapat mengikuti kegiatan kajian dan ta’lim 
yang dibimbing oleh para Ustadz / Guru yang berpengalaman 
sebagaimana jadwal dibawah ini :

PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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No

1

2

3

4

5

6

Hari

Sabtu

Ahad

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Tgl/Bln

10 Sept

11 Sept

12 Sept

13 Sept

14 Sept

15 Sept

Narasumber

Dr. H.M. Faisal 
Hamdani, MA

Dr. H. Bambang 
Irawan, MA 
 

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

Hj. Sumayyah 
Ba’abduh, Lc 
 

Dra. Hj. Dewi 
Andriyani 
 
Drs. H. Amin Zaini 
 

 

Bahasan/ Materi

Kifayatul Akhyar 
fi Halli Ghayatil-
Ikhtishar

Ar-Risalatul 
Qusyairiyyah fit-
Tashawwuf

Al-Bayan Lima 
Yusyghilul Adzhan 
 
Adabun Nisa (Al-
Mausum bi Kitab Al-
Ghayah wan Nihayah)

Fathul Mu’in

Tematik Tafsir
  

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR

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

Youtube : Masjid Istiqlal TV.
Kegiatan kajian atau program yang terlewatkan dapat 

pula disaksikan melalui kanal Youtube diatas. 
(Dukung layanan media Masjid Istiqlal silahkan 

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

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 2 September 2022, adalah untuk :
1.  Almarhum Letjen (P) H.KPH Soerjo Wirjohadipoetro bin  

Soetardji, usia 105 tahun. Wafat, 31 Agustus 2022 di Jakarta
2.  Almarhum Prof. Dr. Amirsyah bin Syahruddin (Staff Pengajar 

UIN Imam Bonjol - Padang). Wafat, 02 September 2022
3.  Almarhum Cecep Supriadi bin Ujang Sayuti, usia 71 tahun 

Wafat, 30 Agustus 2022 di Purwakarta
4.  Almarhum Yathrib bin Basri Bachtiar, usia 53 tahun. Wafat, 

di Rs. Siloam Manado di Makamkan di Bogor
5.  Almarhum Sunaryo bin Wiryo Suharjo, usia 74 tahun. Wafat, 

22 Agustus 2022 di Mekkah
6.  Almarhumah Hj. Nurhayati binti Muhammad Rosidi, usia 67 

tahun. Wafat, 25 Agustus 2022 di Tangeang, Banten
7.  Almarhum dr. Iskandar bin Amrah Muslimin, usia 75 tahun. 

Wafat, 29 Agustus 2022
8.  Almarhum Hidayat Harianto bin Haryono, usia 35 tahun. 

Wafat, 17 Agustus 2022
9.  Almarhumah Puang Canggong binti Kute binti Kalenna, usia 

85 tahun. Wafat, 03 Agustus 2022 di Baranti
10. Almarhumah Saodah binti H. Junaidi, usia 68 tahun. Wafat, 

10 Agustus 2022 di Jakarta
11. Almarhumah Rumiyati binti Achmadun, usia 53 tahun. 

Wafat, 28 Agustus 2022 di Depok

َ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. Almarhumah Rosani binti Nahiri, usia 65 tahun. Wafat, 28 
Agustus 2022 di Jakarta

13. Almarhumah Siti Nurasih Achmad. Wafat, 15 Juni 2022 di 
Bekasi

14. Almarhumah Karsini binti Sumarjo, usia 57 tahun. Wafat, di 
Lakbok Ciamis Jabar

15. Almarhumah Maharani binti Nur Ali, usia 35 tahun. Wafat, 
31 Agustus 2022 di Jak-Tim

16. Almarhum Bapak Fatahillah bin Zaini. Wafat, 30 Agustus 
2022 di Citayam, Bogor

17. Almarhum Muhamad Aswan bin H. Ready Kambo, usia 53 
tahun 

18. Almarhum Muju Hasan bin Tombi
19. Almarhum Yusuf bin Tombi
20. Almarhumah Hj. Husna Andada binti H. Andada, usia 66 

tahun
21. Almarhumah Hj. Saiyah binti H. Hasan, usia 104 tahun. 

Wafat, 02 September 2022 di Bogor
22. Almarhum Bapak Fatahillah bin Zaini. Wafat, 30 Agustus 

2022 di Citayam, Bogor
23. Almarhum Muhamad Aswan bin H. Ready Kambo, usia 53 

tahun 
24. Almarhum Muju Hasan bin Tombi
25. Almarhum Yusuf bin Tombi
26. Almarhumah Hj. Husna Andada binti H. Andada, usia 66 

tahun
27. Almarhumah Hj. Saiyah binti H. Hasan, usia 104 tahun. 

Wafat, 02 September 2022 di Bogor.
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Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal

09 Sept 04 : 34 11 : 54 15 : 09 17 : 54 19 : 03

10 Sept 04 : 34 11 : 53 15 : 08 17 : 54 19 : 03

11 Sept 04 : 33 11 : 53 15 : 07 17 : 54 19 : 02

12 Sept 04 : 33 11 : 53 15 : 07 17 : 54 19 : 02

13 Sept 04 : 32 11 : 52 15 : 06 17 : 54 19 : 02

14 Sept 04 : 32 11 : 52 15 : 05 17 : 53 19 : 02

15 Sept 04 : 31 11 : 51 15 : 05 17 : 53 19 : 02

09 Sept  04:34 11:54 15:09 17:54 19:03
10 Sept  04:34 11:53 15:08 17:54 19:03
11 Sept  04:33 11:53 15:07 17:54 19:02
12 Sept  04:33 11:53 15:07 17:54 19:02
13 Sept  04:32 11:52 15:06 17:54 19:02
14 Sept  04:32 11:52 15:05 17:53 19:02
15 Sept  04:31 11:51 15:05 17:53 19:02

  
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku September 2022

JADWAL WAKTU SHALAT

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

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



Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, bersama Ibu Negara Filipina 
Marie Louise Araneta Marcos, mengunjungi Masjid Istiqlal untuk 

pertama kalinya, pada Senin (5/9). Kunjungan ini diterima 
secara kenegaraan di Ruang VIP Masjid Istiqlal, Jakarta.



JADWAL KAJIAN 
DI MASJID ISTIQLAL

@masjidistiqlalofficial Masjid Istiqlal TV

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

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

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

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

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

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

@masjidistiqlal.official www.istiqlal.or.id


