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PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahim, Al-hamdulillahi Rabbil ‘Alamin 
Was Shalatu Was Salamu ‘Ala Asyrafil Anbiyai Wal Mursalin 

Wa ‘Ala Alihi Wa Shahbihi Ajma’in.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat-Nya 
yang tidak pernah berhenti. Shalawat dan salam selalu tercurah 
kepada junjungan kita, baginda Nabi Besar Muhammad SAW, 
seluruh keluarga, serta para sahabat-sahabatnya.

Pembaca Mimbar Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 
Alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di Jum’at ke-2 pada 
bulan Ramadhan ini, tepatnya di hari ke-14 Ramadhan 1443 H. 
Khutbah Jum’at pada edisi kali ini, mengangkat tema “Ramadhan 
Bulan Taubat dan Ampunan”, yang disampaikan oleh  Prof. Dr. KH. 
A. Satori Ismail, MA (Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia) beliau 
menjelaskan, diantaranya pada bulan Ramadhan ini kita harus 
memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah SWT, mengakui 
kesalahan dan meminta maaf kepada sesama manusia yang 
dizaliminya serta mengembalikan hak-hak mereka. Ada tiga amalan 
untuk menggapai jaminan ampunan di bulan Ramadhan yaitu 
Orang yang puasa penuh sebulan Ramadhan; Qiyam Ramadhan 
(shalat tarawih) selama sebulan; Qiyam pada lailatul qadar.

Selanjutnya pada kolom Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal 
Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA membahas tentang “Kekuatan 
Niat” beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya niat membedakan 
antara perbuatan manusia dengan perbuatan binatang, niat yang 
baik, tulus dan ikhlas melahirkan energi dahsyat, seiring Ramadhan 
merupakan kesempatan untuk menancapkan kebiasaan baik, 
termasuk untuk meluhurkan tujuan hidup dengan mengevaluasi 
dan memperbarui niat kita. Pada kolom hikmah diangkat tentang 
shadaqah, apa materialnya dan kepada sesiapa peruntukkan 
terbaiknya. Dalam  kolom dialog zhuhur pilihan edisi kali ini  Ustad 
Budi Utomo mengkaji Kitab Tafsir Ibnu Katsir, QS. Al-Baqarah ayat 
170-171. Selamat Membaca. (JML) 
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KHUTBAH JUM’AT

Oleh : Prof. Dr. KH. A. Satori  Ismail, MA

Ramadhan Bulan Taubat dan Ampunan

Khutbah Pertama 

(Intisari Khutbah Jum’at, 14 Ramadhan 1443 H / 15 April 2022 M)

ا را وا  ك   ي  لا عا  م  لا الس    ه  ت  كا را با  وا  للاه  ة  ح 

امحلددهلل ا ا ج ل ددر رددار رهرددلع رددار ال  ددل   و رددار 
التلو  و رار التوبة و املغفر  . أ حهلله  ت لىل وأ ركره  وأ توب  

ال  للا  وا  هلا ا  ه، وأ راهلل  أ ع  ال ا  ليه وأ س تغفر  ه ه  الا هللا ح  ا  َا ،َّهلا   كا ي د 
بابًل له وا ق  را الت   ا لا  دبه وا و  ن د ه ا ذ را فهدغ  ما ج سا ه سا د    ال  ت     م  ا د، الل  به و  ي 

 نا ا
ا  ا أ  س  ن نا لفا وا فا ال ا ج وا ا هللا ال  ى وا التذقا  ل  د الكافالفا والغه ،َّلسه الناد نه عا
دد أ  وا  ددحا  ه  نا هللا ي ه سدد ا  ع  هلل  أ  اار  ددرا وا  هللًا ع ددهلل  للاه م  هددلم  املتقدد   ا    هل   و  س 
ً له النا هلل  ي ه س ا  وا     له لهه    ال ا وا هلل  ق  وا  ا سه أ  دج  ا      ه ا  ثده  للا   ا ، ب دت د را لىلا  ا ا ًة ح 
ددل  له  ا  ا ه عليدده     مه لل ، لددلواه  للا وسددله   وًةددًة عددل الاددللك  

ايادله   وا  ، وحص ده الغذدره امل  ا  ه لبه الت دوعل أ هل الطي  ا الطلهرين 
ا     م  ا ل

 سا ح  به
 
ا ىلا لع  ا ه و   ي  .نه ي  مه ال 

ا ه  أ   : فا    ل ب ا ل أ  يا هلل  ا   يا ّي  اه  وا  ك   ي  له و  : ا   لس  ل الن  ّيذ   ج للاه وا ق  تا  به سه ف  ن
ا  ا  أ  : ّيا لا عا وا  ر  جا  قذ حا ال   ل  و  ق  : ي ه ّيذ دن  تا ل  وا  وا للاا ق  ت  وا اه ن  أ ها  نا ي  ل ا    ر  ظ 

ا    ا للاا و  ق  ات  وا  هلل  غا له  ت  ها هلل  ل قا ها  س  ف  ن
 
ا ما به  ي   بهَّخا  للاا  ع  ا  عا و  ل  ما    ل ت

 

ْْح  ل  ا   ّ  د  م  ْْى ج  اََلّ  لِّلَ ْْ  ل  ع  ْْم  ر   ر  ه ش  ْْ  ان  ض  ْْالعّ  ر  ه ش  ْْ  و   ةّ اد  ب   ر  ه ش 
ْْْو  الت   ْْْغ  ال   و   ةّ ب  ْْْا  .  ةّ ر  ّف ْْْه  ت  د  ح   ْْْأ   و  ال  ع  ْْْأ  ه  و  ر  ك  ش   و  ت 

 
ْْْل  ب  ا  ه  ي 

ه  فّ غ  ت  سْْْ   ا  و   إ  ا هللاَ و  و  ر  ْْْ، وأ شْْْهد  أ ن  هللا ا  ّ ه  هللا  د  ح   َ ،َإ    ك  ي ْْْ 
ب بًا لّ و  ق  ل  التَ ع  ج   ْ ّة اَلذ ر  ّفْغ  م  ى س  ّْب و  و  ن ّ س  ْع   ال  ت  َ ّب و  ي    مَ ه ْ، الل

 
 ن  ا

ْ الك ف اف  والّغن  اف  و  ف  الع  ى و  ه د  ال  ى و  التذق   ل   أ  س  ن   ،َاّس النْ  نّ ع 
ْْ أ  و   ْْح   م  ن  د  ي ّ سْْ    نَ د  أ  ه ش  ْْر  و   دًا عبْْد  وّ َم مْْا   التقْْ   ا    إ   و  س 
ً اّ الن  د  ي ّ س    و      لّ امّ ة  الع  و  د  ق  و   ْت   ثْه  و  ع  ، ب      ّعْج   ّس أ  ْ ر  ال  ع  ًة ح  
ْْل  لّ  ه لليْْه     مّ ال  ع  ، لْْلواه  و وسْْ م   وًةًْْة لْْل الهْْالك  

ّر ال ي ْام   و   ، وحصبْه الغْذ    عّ ابّ التَْولل أ إ الطيب   الطاهرين 
   م  ه ل  

 س  ح  ّب
 
 .نّ ي  ّ  ال ّ و   ي  ل  ان  ا

: ف  ع  ا ب  مَ أ     ى وّ و  ق  ت   بّ ّس ف  ن    ي  ّيَ اّ  و   ك   ي  لّ و  : ا   اس  ا النَ ّيذ  ا أ  ي  د 
َ وا اّ ن  أ م   ن  ي  ا اََلّ ّيذ   أ  : ّي     ل  و   لَ ج   قذ ح  ال   ل  و  ق  : ي   ْن  ت  ل  و   وا و  ق  ت  ر  ظ 

َ و   د  غ  لّ  ت  م  دَ ا ق  م   س  ف  ن     ا و  و  ق  ات
 
 ن  و  ل  م  ع  ا ت  م  بّ  ي   بَّخ   و   نَ ا
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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,  keluarganya dan 
para pengikutnya. 

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 meninggalkan semua larangan 
Allah secara total.

Sidang shalat Jumat yang dimuliakan Allah
Ramadhan adalah bulan penuh berkah, rahmat dan 

maghfirah, bulan diwajibkan shiyam dan diturunkan Al-Qur’an 
sebagai hidayah untuk manusia. Bulan ibadah dan pembinaan 
kaum muslimin menuju derajat muttaqiin.

Ramadhan adalah bulan dimana awalnya rahmat, tengahnya 
maghfirah dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Siapa yang 
meringankan beban orang lain  maka Allah mengampuninya 
dan membebaskannya  dari api neraka. 

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyampaikan ucapan 
selamat kepada umat Islam di awal bulan Ramadhan untuk 
mengingatkan akan keutaman bulan penuh berkah ini. Beliau 
bersabda :
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Ma’asyiral muslimin wa zumratal mukminin raimakumullah
Bulan Ramadhan adalah bulan di mana syetan dibelenggu, 

hawa nafsu dikendalikan dengan puasa, pintu-pintu neraka 
ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Sehingga bulan 
Ramadhan bagi kita umat Islam adalah bulan yang sangat 
kondusif untuk beramal shaleh, untuk bertaubat dan memulai 
hidup baru dengan langkah baru yang lebih baik. Taubat berarti 
meninggalkan kemaksiatan, dosa dan kesalahan serta kembali 
kepada kebenaran. Atau kembalinya hamba kepada Allah 
subhanahu wata'ala, meninggalkan jalan orang yang dimurkai 
dan jalan orang yang sesat. 

Taubat bukan hanya terkait dengan meninggalkan 
kemaksiatan, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan perintah 
Allah. Orang yang bertaubat masuk kelompok yang beruntung. 
Allah subhanahu wata'ala berfirman :

Oleh karena itu, di bulan Ramadhan orang-orang beriman 
harus memperbanyak istighfar dan taubah kepada Allah 
subhanahu wata'ala. Mengakui kesalahan dan meminta ma’af 
kepada sesama manusia yang dizhaliminya serta mengembalikan 

Artinya : “Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, 
hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” 
(QS. An-Nuur : 31).

...                  

 

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). 
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hak-hak mereka. Taubah dan istighfar menjadi syarat utama 
untuk mendapat maghfirah (ampunan), rahmat dan karunia 
Allah. Allah subhanahu wata'ala berfirman : 

Tiga amalan untuk menggapai  jaminan ampunan di bulan 
Ramadhan: 
1. Orang yang puasa penuh sebulan Ramadhan akan mendapat 

ampunan
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  bersabda :

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:

Artinya :  Dan (Daud  berkata): "Hai kaumku, mohonlah ampun 
kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia 
menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan 
menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah 
kamu berpaling dengan berbuat dosa" (QS. Hud : 52)

                   

                
 

Artinya : “Barang siapa melakukan puasa Ramadhan semata-
mata karena keimanan dan mencari ganjaran, niscaya diampuni 
dosa-dosanya yang telah lalu”  (HR. Bukhari dan Muslim).

ميانا  َرَمَضانَ  َصامَ  َمن   ِتَسابا  إ   َذن ِبهِ  ِمن   تََقّدمَ  ما َلُ  ُغِفرَ  وإح 

Artinya : “Shalat lima waktu, ibadah Jum’at hingga Jum’at 
berikutnya, ibadah Ramadhan hingga Ramadhan berikutnya 
adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi diantara waktu-waktu 
itu asalkan dosa-dosa besar dihindari” (HR. Muslim).

   ة  ع  م  ج  ال  و   س  م  خ  ال   ات  و  ل  الص  
  ان  ض َّم  ر  و   ة  ع  م  ج  ال   ل  ا

 
 ان  ض َّم  ر   ل  ا

  ن  ن   ي  ب   ام   ات  ر  ف   ك  م   
 
 مسمل رواه - ر  ائ  ب  ك  ال   ت  ب  ن  ت  اج   اذ  ا
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Puasa adalah perisai. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam juga 
bersabda :

2.  Qiyam Ramadhan (Shalat Tarawih) selama sebulan 
Ibadah yang sangat ditekankan Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam di malam Ramadhan adalah Qiyamu Ramadhan atau 
shalat malam atau yang biasa dikenal dengan shalat tarawih. 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

3. Qiyam pada malam al-Qadar
Di antara jaminan ampunan pada bulan Ramadhan adalah 

qiyam atau menghidupkan malam Ramadhan dengan berbagai 
macam  ibadah. Rasulullah bersabda : 

Artinya : “Puasa adalah perisai (yang melindungi 
pelakunya dari keburukan)”.

ْوم   نَّة   الصَّ  الرتمذي رواه - ج 

Artinya : “Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadhan 
dengan penuh iman dan perhitungan, maka diampuni dosanya 
yang telah lalu” (Muttafaqun ‘aliahi).

ميانا  َرَمضانَ  قامَ  َمن   ِتَسابا  إ   َذن ِبهِ  ِمن   تَقّدمَ  ما لُ  ُغِفرَ  وإح 

Artinya : “Barangsiapa yang qiyam pada malam al-qadr dengan 
penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah maka 
akan diampuni dosa-dosanya yang masa lampau” .

 َ ُ عَلَْيهي َوَسَّله يي َصَّله اَّلله ُ َعْنُه َعْن النهبي َ اَّلله َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضي
رْن  :قَالَ  َم مي ميَاًنا َواْحتيَساًبا غُفيرَر َهُ َمرا قََقرده

ِ
َمْن قَاَم لَْيََلَ الَْقْدري ا

هي    (759) ، ومسَّل(1901)رواه البخاري   -َذنْبي
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Bulan Ramadhan adalah bulan di mana kebaikan pahalanya 
dilipatgandakan, oleh karena itu jangan membiarkan waktu sia-
sia tanpa aktifitas yang berarti. Di antara aktifitas yang sangat 
penting dan berbobot tinggi, namun ringan dilakukan oleh umat 
Islam adalah memperbanyak dzikir, do’a dan istighfar. Bahkan 
do’a orang-orang yang berpuasa sangat mustajab, maka marilah 
kita perbanyak berdo’a untuk kebaikan diri kita, keluargaa 
kita,  umat Islam dan semua bangsa Indonesia, khususnya yang 
sedang ditimpa kesulitan dan musibah.

Do’a dan istighfar pada saat mustajab adalah :
• Saat berbuka puasa
• Sepertiga malam terakhir, yaitu ketika Allah subhanahu 

wata'ala turun ke langit dunia dan berkata : “Siapa yang 
bertaubat? Siapa yang meminta? Siapa yang memanggil, 
sampai waktu shubuh” (HR. Muslim).

• Memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Allah Ta’ala 
berfirman : 

• Mencari waktu mustajab pada hari Jum’at, yaitu disaat-saat 
terakhir pada sore hari Jum’at.

• Duduk untuk dzikir, do’a dan istighfar di masjid, yaitu 
setelah menunaikan shalat Shubuh sampai terbit matahari. 
Sebagaimana disebutkan dalam hadits : “Barangsiapa shalat 
fajar berjama’ah di masjid, kemudian tetap duduk berdzikir 
hingga terbit matahari, lalu shalat dua rakaat, maka seakan-
akan ia mendapat pahala haji dan umrah dengan sempurna, 
sempurna dan sempurna” (HR At-Tirmidzi).

Artinya : “Dan waktu sahur mereka memohon 
ampun” (QS. Adz-Dzariyat : 18).
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Khutbah Kedua 

ْحَساِنِه، َوَأْشُكُرُه عَََل تَْوِفْيِقِه 
ِ
، َوا الَْحْمُد هلِل عَََل فَْضِِلِ

 ، َلَّ هللُا َوْحَدُه ََل ََشِيَْك ََلُ
ِ
ََلَ ا
ِ
َوِاْمِتنَاِنِه، َوَأْشهَُد َأْن ََل ا

، َصََل هللُا عَلَْيِه َوعَََل أ َِلِ  َوَأْشهَُد َأنَّ ُمَحّمدًا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلُ
َُّقْوا هللَا، ِعبَاَد هللِا، َوَأْصَ  ا بَْعُد: فَات َ تَْسِلْيامً كثرًيا، َأمَّ اِبِه، َوَسَّلَّ

نَّ 
ِ
ًة لَُُكْ فَا َ اِت َما َداَمْت ُمْمِكنًَة لَُُكْ َوُميََّسَّ َواَبِدُرْوا اِبلَْخرْيَ

نَّ الَْعَمَل اَبٍقي عَََل وَ الُْفَرَص ََل تَُدْوُم 
ِ
نَّ الَْحيَاَة َزائََِلً َوا

ِ
َخرْيِِه ا

ِه.َواْعلَُمْوا َأنَّ َخرْيَ الَْحِديِْث ِكَتاُب هللِا، َوَخرْيِ الْهَْدِي  ِ َأْو َوََشّ
، َوََشَّ اْْلُُمْوِر ُمْحَدََثُُتَا،  َ دي َصََل هللُا عَلَْيِه َوَسَّلَّ َهْدُي ُمَحمَّ

 َوُُكُ ِبْدعَةي َضََلَلة 

ََ ِل  للاه  كَ رَ بَ    َ م ل ِ ظِ عَ للم  آ نِ رم قه  للم ِف  كه ََ يم  ، َ ََ ِن عَ فَ ن   
 
م ّيَ ل  نَ مِ  هِ يم ا فِ مَ بِ  كه

ِ كِ حَ للم  رِ كم لل ِ ََ  ِت ّيَ للم   ََ يم  ، َ َ لِ سَ رم مه للم  دِ ي ِ س َ  يِ دم ا ِبَ نَ عَ فَ ن  ِلِ وم قَ ََ  يم
ِ وِ قَ للم  ََ ِل وم قَ  له وم قه ، آ  يم ََ ذَ   َ ظِ عَ للم  للاَ  ره فِ غم تَ س م آ  ل  ََ ِل  يم   َ م ل  رِ ائِ سَ لِ ََ  كه
َ مِ لِ سم مه للم  م ذَ  كه ِ  نم مِ  يم  هه َم ره فِ غم تَ اس م ، فَ ب  ن

 
َ ، ل ه حِ للرَ  ره وم فه غَ للم  وَ َه  هه ن  .يم

Ma’asyiral mukminin wa zumratal muslimin 
Marilah pada khutbah ke dua 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 SWT
2. Kita memohon agar diberi kakuatan lahir dan batin untuk 
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وههَ  َّل َم يههعإ  ِ ََّ َههآ إ  ِ َ َوَمالئَِكتَهه ي صيَلههَ عَن  َههََّ إِّ َّههِأُّيِ َا َّلذ نَّ إَّللَّ ِ
)إ

ه ُّيِ  هَّ   هِ    ََّّيهلَّ صهسُّيِ َو ،آال إهَ )َِ عإ سَْله ُّيِوي هَ ََ َصَ عإ  َََْيهِ  َو
َ آ ِهههه   ََّّيههههلَّ  هههه   ي ورَههههعِس  َهههه،ي ا ضَّهههه ل وإرَع إهَ

ل إِّرإش و لإلأمئة إملَّ صنيل َّلأيب بكهرل  ومعهَرل و هََنل و ه،ُّي 
نلهآن   وَ   إِّلحآبة َّلأمجعنيل و   إِّتهآِبعنيل ومه  عه عَّل سا

 إاىل صعِم إدلو .

ْنِم َهآِو    هْنِمِ نْيَ َوإِّْوي ََِوآِو َو إِّْوي ْله َِِونْيَ َوإِّْوي ْله ََّّيلَّ إْغِ هْر ِهَْوي إهَ
ِجْيبي إدلَّ َ  ْيٌع مي ََّك ََسِ  َعإِو إْلذْنيَآِء ِمْْنيْل َوإْلذْمَعإِو   ِإن

هآئَِر  ََ َا َو ََ َّيهلَّ إْنهِل ِبهاَل ََّ هة، ِمهْ  ِ ْ هِ َ . إه َّيلَّ َّلذْنزِْل  َََْي َآ َرْْحَ ََّ إه
َّيلَّ  ََّ ل َوإمِلَحِ  َمآ َظَََّر ِمْْنَآ َوَمآ بََط ل إه اَلِم ِمَ  إِِّ ََتِ َْ

ِ
َِ إإل ِباَل

ههْ  ِب َآِصههيَ  ههبي َووَههْرَ ل َو ي ِ ههْ  َوََِّّ َّلذْمههعِرَال َِِّوههآ وي ِ َوفُّيِ ِتِ  ِهَْههِرُّي
آ ِلْْوَِِّيآ َِكل َنْرس،  َََّ َّلذْ َ إ َِكل  َْو، َِ َّيلَّ إْجَعْْلي  ََّ  َوإِّتَّْقَعىل إه

نَْيآَا  َي َِْح َِّ َآ  َع ِ ْلَوةي َّلذْمِرَال َوَّلذْص ي هي ِ ََّ صنَ َآ إ َِ َِْح َِّ َآ  إهََّيلَّ َّلذْص
 َّ َِْح َِّ َآ َّل ِخَرعَ َآ إِّ َِِّت ِفهيَآ َمَعآش،ي َآل َوَّلذْص َال َوإْجَعِس إِّ َي ِِت ِفهيَآ َمَعآ

memaksimalkan amaliah ibadah di bulan Ramadhan ini ; 
puasa ramadhan yang berkualitas, qiyam ramadhan, tilawatul 
quran, menggapai lailatul qadr, memperbanyak doa, dzikir, 
dan meningkatkan bersedekah dan khususnya kita mohon 
ampunan di bulan maghfirah ini

3. Kita memohon agar bangsa Indonesia dan para pemimpinnya. 
senantiasa diberi perlindungan dan dijauhkan dari musibah 
dan selalu dibimbing menuju ridhaNya.
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هة، َِّ َهآ ِمهْ   ًَ ل َوإْجَعهِس إَِّْوهْعَو َرإ ُّيِ َ هْر  ة، َِّ َآ ِِف كي ََ إَِّْحَيآَة ِزَا
ل  ُّيِ َشُّي   كي

ُّيِهْ  بَهنْيَ ُيَيْعِب َهآ  َهََّ  ْوهِ ل َوَّلذِّ ِ ِ َوإدلُّي َوَت َآ  َََّ إَِّْح ُّي ْع ََكِ ََّّيلَّ إمْجَ إهَ
ل َوَّلذ  َِْح َاإَو بَْيِن َههآ ِفْيَوههآ ويْرِ ههْيَك َ  َّههآ صَههْعَم إَِّْوَح َّههِة َوإَِّْيِقههنْيِ ْصهه

ْوِ ل ِ  إدلُّي

َِْو َآ ِم ْ ي َوَمآ  ل َمآ  َ ِ   َآِجِْلِ َوَّل ِجِْلِ ُّيِ َ ِمَ  إَِّْخْرِ َكي اَّ نَْلأذسي
ِ
ََّّيلَّ إ إهَ

َِْو َآ مِ  ل َمآ  َ ِ   َآِجِْلِ َوَّل ِجِْلِ ُّيِ ِ َكي ُّي عاي ِبَك ِمَ  إِّّشَّ ل َونَعي  ْه ي َِّْل نَْعَ ْ
ل   َوَمآ َِّْل نَْعَ ْ

َتِعي ي  عَنل ونَله،ْ هآِِّحي َ  إِّلَّ َي أذَسَ ِم ْ ي ِ َ هآ ََ َ َمآ  اَّ نَْلأذسي
ِ
ََّّيلَّ إ إهَ

نَْيهآ  َّ َهآ َّل ِع َهآ ِِف إدل  عَنل َرب هآِِّحي َ  إِّلَّ َي َتَعآَا ِم ْه ي ِ َ هآ آ إَ،ْ ِبَك ِموَّ
ُِ َآ  ََ إَب إِّ َّ   آرِ َنل،َ َة، َوِِف إْل ِخَرِة َنل،َ َة، َو

صَتهههآِء ِاي 
ِ
ْنَلهههآِن َوإ

ِ
ري ِسَِّْعهههْ ِل َوإإل َ صَهههأْمي نَّ إَّللَّ ِ

ََ )ل )إ   هههآ
 ْ ْ ََِّعََّهه ي هه ي ههِ  صَِعُكي ُْ إِّْقيههْرَ  َووَْْنَههَن َ ههْ  إَِّْ ْحَوههآِء َوإِّْوي َكههِر َوإَِّْ 
كل  َْ وَن فههآا روإ َ) صهه ريْركل وإشههكيروِ  ههَّ نعِوهه  وههِز عَههَ رَّري

ْرري ِ) َّلأررل و َِ ْعَن.                و  )ي صع ي َمآ عَْل َعي

وههَ  َّل َم يههعإ  ِ ََّ َههآ إ  ِ َ َوَمالئَِكتَهه ي صيَلههَ عَن  َههََّ إِّ َّههِأُّيِ َا َّلذ نَّ إَّللَّ ِ
)إ

ه ُّيِ  هَّ   هِ    ََّّيهلَّ صهسُّيِ َو ،آال إهَ )َِ عإ سَْله ُّيِوي هَ ََ َصَ عإ  َََْيهِ  َو
َ آ ِهههه   ََّّيههههلَّ  هههه   ي ورَههههعِس  َهههه،ي ا ضَّهههه ل وإرَع إهَ

ل إِّرإش و لإلأمئة إملَّ صنيل َّلأيب بكهرل  ومعهَرل و هََنل و ه،ُّي 
نلهآن   وَ   إِّلحآبة َّلأمجعنيل و   إِّتهآِبعنيل ومه  عه عَّل سا

 إاىل صعِم إدلو .

ْنِم َهآِو    هْنِمِ نْيَ َوإِّْوي ََِوآِو َو إِّْوي ْله َِِونْيَ َوإِّْوي ْله ََّّيلَّ إْغِ هْر ِهَْوي إهَ
ِجْيبي إدلَّ َ  ْيٌع مي ََّك ََسِ  َعإِو إْلذْنيَآِء ِمْْنيْل َوإْلذْمَعإِو   ِإن

هآئَِر  ََ َا َو ََ َّيهلَّ إْنهِل ِبهاَل ََّ هة، ِمهْ  ِ ْ هِ َ . إه َّيلَّ َّلذْنزِْل  َََْي َآ َرْْحَ ََّ إه
َّيلَّ  ََّ ل َوإمِلَحِ  َمآ َظَََّر ِمْْنَآ َوَمآ بََط ل إه اَلِم ِمَ  إِِّ ََتِ َْ

ِ
َِ إإل ِباَل

ههْ  ِب َآِصههيَ  ههبي َووَههْرَ ل َو ي ِ ههْ  َوََِّّ َّلذْمههعِرَال َِِّوههآ وي ِ َوفُّيِ ِتِ  ِهَْههِرُّي
آ ِلْْوَِِّيآ َِكل َنْرس،  َََّ َّلذْ َ إ َِكل  َْو، َِ َّيلَّ إْجَعْْلي  ََّ  َوإِّتَّْقَعىل إه

نَْيآَا  َي َِْح َِّ َآ  َع ِ ْلَوةي َّلذْمِرَال َوَّلذْص ي هي ِ ََّ صنَ َآ إ َِ َِْح َِّ َآ  إهََّيلَّ َّلذْص
 َّ َِْح َِّ َآ َّل ِخَرعَ َآ إِّ َِِّت ِفهيَآ َمَعآش،ي َآل َوَّلذْص َال َوإْجَعِس إِّ َي ِِت ِفهيَآ َمَعآ



14 Ramadhan 1443 H / 15 April 2022 M 11

Jum’at Barakah
Jum’at barakah sering dikaitkan dengan berinfak atau 

sedekah. Tidak sedikit orang  bersedekahnya agar terhindar 
dari bala atau membuang sial, sehingga memberi secara acak 
kepada siapa saja yang ditemui. Ada juga yang memberi sesuatu 
yang dianggap sisa dari kepemilikannya, kalau ada sisa baru 
bersedekah. Bahkan masih ada yang berpikir bahwa sedekah 
atau infak itu baiknya tidak untuk orang dekat dan keluarga 
sendiri. Berikut keterangan singkat pendapat Syeikh Prof. Dr. 
Wahbah Zuhayliy dalam tafsirnya tentang kontekstualisasi Infaq 
pada masa kini.

Seringkali seseorang ketika berinfak mempertimbangkan 
keimanan orang yang akan menerima manfaatnya. Prof. Dr. 
Wahbah Zuhayliy membawa makna fakir secara umum, muslim 
atau bukan, sehingga membolehkan sedekah sunnah kepada 
selain muslim baik dari kalangan musyrikin atau ahlu kitab 
agar kebaikannya meliputi seluruh manusia dan menjauhkan 
diri pada fanatik keagamaan yang menyebabkan kehancuran 
dan perpecahan dan fitnah, menanamkan kebencian dan 
dendam, membuat orang lari dari Islam yang menegakkan 
toleransi, meninggalkan masalah hidayah karena hidayah dari 
Allah. Mengembalikan pahala infak kepada kemanfaatan dunia 
dan akhirat. Singkatnya Wahbah menyimpulkan bahwa infak 
berlaku secara umum untuk fuqara' muslim atau selain muslim.

Orang yang konsisten berinfak dalam kesulitan dan 
kemudahan tidak disibukkan oleh perkara apapun dalam 
hal ketaatan kepada Allah. Berinfak berarti mendapat ridha-

Shadaqah untuk Kerabat Terdekat

HIKMAH

Oleh : Tim Redaksi
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Nya, berbuat baik kepada ciptaan-Nya dari kerabat dekat atau 
selainnya. Diterangkan juga dua tujuan utama dari berinfak 
sebagai pertolongan bagi yang membutuhkan dan sebagai 
tanda ketakwaan. Infak yang berkelanjutan lebih baik walaupun 
sedikit daripada banyak yang terputus hanya sekali. Melihat 
begitu pentingnya perkara ini maka ketika dalam keadaan luas 
dianjurkan untuk berinfak dengan maksimal, sesuai standar 
kemapanan. Sesuai zhahir ayat : 

Berkenaan dengan masa kesulitan maka dalam QS. Ali 
Imran ayat 134 yang mengandung arti “Yaitu orang yang 
berinfak dalam keadaan susah dan senang”. Dijadikan semangat 
bahkan ditambah QS. Al-Baqarah ayat 274 “Orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara 
tersembunyi dan terang-terangan”.

Materi Infaq
Dalam kajian teks mengenai materi infaq penelusuran 

dilakukan pada kata                        yang merupakan sebuah  per-
tanyaan tentang apa yang harus diinfakkan. Senada dengan 
sebelumnya penelusuran juga  dilakukan  pada  sebuah  kalimat           

               yang secara teks yang mengandung arti “menafkahkan 
dari sesuatu yang kalian cintai”. Hal ini dilakukan dengan asumsi 
bahwa jawaban dari idiom         (dari sesuatu) memuat informasi 
tentang materi infaq. 

                  

                    

         
 

Artinya : “hendaklah orang yang mampu 
memberi nafkah menurut kemampuannya”

 َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعة   ُذو ِلُيْنِفْق 

 يُْنِفُقونَ  َماَذا

ا  ِممَّ

ا بُّون   ِممَّ ِ  ُتح
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Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. 
Jawablah : "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah 
diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-
orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". 
Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahuinya (QS. Al-Baqarah/2: 215).

Dalam kajian teks, ayat ini merupakan pertanyaan tentang 
apa yang diinfakkan, sepintas jawaban pertanyaan untuk materi 
infaq akan didapatkan dalam ayat ini . Hanya saja jawaban ayat 
ini didapati lebih mengarah kepada obyek penerima infaq yaitu 
orang tua, kerabat dekat, para yatim, orang-orang miskin, ibn 
sabîl. Kata maa anfaqtum pada ayat menunjukkan makna apa 
saja dibatasi oleh kata min khair, berarti apa saja selagi diniatkan 
sebagai kebaikan. Dalam tafsir ayat ini Wahbah memasukkan 
beberapa asbab a-nuzul dari tiga hadis, salah satunya ditakhrij 
dari Ibn Jarir Ath-Thabari. Intinya memuat pertanyaan sahabat 
kepada Rasulullah tentang materi infaq dan kepada siapa 
meletakkannya. Terekam dari kata : 

yang berarti pertanyaan tentang kemana dan kepada siapa 
mereka harus berinfaq. 

Petunjuk ayat disimpulkan dalam tiga poin :
1. Bahwa shadaqah besar ataupun kecil akan mendapatkan 

pahala dari Allah, shadaqah wajib ataupun sunnah.
2. Penekanan sasaran shadaqah untuk kerabat terdekat.
3. Kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orangtua 

dan kerabat dekat.
Bahkan kewajiban pemberian nafkah untuk mereka tidak 

berlaku bagi orang miskin, ibnu sabîl dan yang disebutkan 
dalam ayat ashnaf shadaqah, karena mereka telah termaktub 
dalam zakat dan shadaqah sunnah. r

   أ موالنا، من ننفق ماذا أ مواهلم يضعون أ ين
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Sesungguhnya niat membedakan antara perbuatan 
manusia (human creations) dan perbuatan binatang 

(animal creations). Ibnu Arabi mengatakan, perbuatan yang 
dilakukan dengan niat suci dan penuh penghayatan, maka 
sesungguhnya itu adalah dine creations, wujud perbuatan 
keilahian. Hadits mutawatir dari Nabi Muhammad 
menegaskan hal tersebut. “Innam al-a’mal bi al-niyat” 
(sesungguhnya nilai amal itu ditentukan oleh niat). Demikian 
bunyi hadits mutawatir tersebut. Ini mengingatkan kepada 
kita, apa pun yang dilakukan hendaknya diawali niat.

Ulama fikih menganggap sia-sia amal perbuatan tanpa 
niat. Karena itu, Imam Syafi’i, pendiri Madzhab Syafi’i 
yang dianut di Asia Tenggara, mengharuskan adanya niat 
untuk perbuatan jika dikehendaki sebagai ibadah. Niat 
sesungguhnya ialah konsep matang dari dalam diri tentang 
perbuatan yang dilakukan. Dalam bahasa manajemen, niat 
disepadankan dengan programming atau perencanaan yang 
baik.

Tanpa perencanaan, sulit mengharapkan hasil baik. 
Dalam ilmu manajemen modern, selalu dititikberatkan 
arti penting sebuah programming. Sebab, pekerjaan tanpa 
perencanaan yang baik pasti tidak menjanjikan hasil yang 
baik. Dalam bahasa agama, niat adalah the first creation dan 

GORESAN IMAM BESAR

Kekuatan Niat 
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
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implementasinya adalah the second creation. Seorang Muslim 
ideal mengerjakan amal perbuatannya dua kali. Sekali dalam 
niat atau program dan sekali dalam actions. Tuhan pun 
melakukan kehendaknya dua kali. Sekali dalam konsep, yaitu 
Lauh Mahfuzh, dan selanjutnya dalam implementasi “Tidak 
gugur selembar daun melainkan tercatat di Lauh Mahfuzh” 
kata Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

Niat yang baik, tulus, dan ikhlas melahirkan energi 
dahsyat. Seseorang yang bekerja dengan niat ikhlas tidak 
akan merasa lelah, kecewa, dan frustrasi. Bahkan, mati pun 
akan tersenyum selama ia mempertahankan niat. Niat yang 
baik melahirkan mental hard worker dan good performance 
yang merupakan prasyarat masyarakat profesional. Niat yang 
baik menjanjikan output dan outcome yang baik dan besar.

Ini perintah agama dan juga tuntutan hidup. Orang-orang 
yang memiliki niat luhur dan baik akan mengadopsi inner 
power dalam dirinya sendiri sehingga seberat apa pun tugas 
dan pekerjaan, rasanya lebih mudah. Sebaliknya, niat buruk 
dan tidak ikhlas akan menyedot energi dan memancarkan 
fibrasi negatif sehingga orang lain juga merasakannya. 
Karena itu, perlu mengingatkan pada diri sendiri, segalanya 
berangkat dari niat baik.

Ramadhan merupakan kesempatan untuk menancapkan 
kebiasaan baik, termasuk untuk meluhurkan tujuan hidup 
dengan mengevaluasi dan memperbarui niat kita. Semoga 
kita memperoleh berkah besar Ramadhan kali ini. (Harian 
Republika, 25 Maret 2022 M/22 Sya’ban 1443 H). r (DN)
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Bagaimana menempatkan agama dan budaya dalam 
kehidupan. Apakah ada pertentangan antara keduanya?

Allah subhanahu wata'ala berfirman, "Apabila dikatakan 
kepada orang-orang kafir yang musyrik itu, 'Ikutilah apa yang 
diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya dan tinggalkanlah 

Artinya : Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa 
yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "(Tidak), 
tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari 
(perbuatan) nenek moyang kami". "Apakah (mereka akan 
mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka itu tidak 
mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?" Dan 
perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah 
seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak 
mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, 
dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti. 
(QS. Al-Baqarah : 170 - 171). 

                       

                             

                         

                   
 

Agama dan Budaya
(Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 170-171)

Oleh : Ust. H. Budi Utomo, Lc, MA

KAJIAN ZHUHUR PILIHAN 
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kesesatan dan kebodohan yang kalian lakukan itu!' Mereka 
menjawab pertanyaan tersebut, 'Tidak, tetapi kami hanya 
mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami'," yakni 
menyembah berhala dan tandingan-tandingan Allah. Maka 
Allah membantah mereka melalui firman-Nya: Apakah (mereka 
mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka itu tidak 
mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk? (QS. 
Al-Baqarah: 170). Artinya, apakah mereka tetap akan mengikuti 
jejak nenek moyang-nya, sekalipun nenek moyang mereka tidak 
mengerti apa pun dan tidak pula mendapat hidayah? Ibnu Ishaq 
meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abu Muhammad, dari 
Ikrimah atau Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini 
diturunkan berkenaan dengan segolongan orang-orang Yahudi 
yang diajak oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk 
memeluk Islam, lalu mereka menjawab bahwa mereka hanya mau 
pengikuti apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka 
melakukannya. Lalu Allah subhanahu wata'ala menurunkan ayat 
ini. Allah membuat suatu perumpamaan perihal mereka, seperti 
yang disebutkan di dalam firman-Nya :

Nazhir ayat-ayat ini adalah Surat Al-Maidah ayat 1103 - 104 :

Artinya : “Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan 
akhirat mempunyai sifat yang buruk” (QS. An-Nahl : 60).

          .....     
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Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu 
Sa'd, dari Saleh ibnu Kaisan, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id ibnul 
Musayyab yang mengata¬kan bahwa al-bahirah ialah unta betina 
yang air susunya tidak boleh diperah oleh seorang pun karena 
dikhususkan hanya untuk berhala mereka saja. Saibah ialah 
ternak unta yang dibiarkan bebas demi berhala-berhala mereka, 
dan tidak boleh ada seorang pun yang mempekerjakannya serta 
memuatinya dengan sesuatu pun. Abu Hurairah mengatakan 
bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: Aku melihat Amr ibnu 
Amir Al-Khuza'i menyeret isi perutnya di neraka, dia adalah orang 
yang mula-mula mengadakan peraturan hewan saibah. - Kembali 
ke perkataan Sayid Al-Mussayab; Al-wasilah ialah unta betina 
yang dilahirkan oleh induknya sebagai anak pertama, kemudian 
anak keduanya betina pula. Mereka menjadikannya sebagai 
unta saibah, dibiarkan bebas untuk berhala-berhala mereka, 
jika antara anak yang pertama dan yang kedua tidak diselingi 
dengan jenis jantan. Sedangkan ham ialah unta pejantan yang 
berhasil menghamili beberapa ekor unta betina dalam jumlah 
yang tertentu. Apabila telah mencapai bilangan yang ditargetkan, 
maka mereka membiarkannya hidup bebas dan membebaskannya 
dari semua pekerjaan, tidak lagi dibebani sesuatu pun, dan mereka 
menamakannya unta Kami.

Artinya : “Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya 
bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi, orang-orang 
kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan 
mereka tidak mengerti. Apabila dikatakan kepada mereka, 
"Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti 
Rasul, "mereka menjawab, "Cukuplah untuk kami apa yang 
kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.” Dan apakah 
mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun 
nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak 
(pula) mendapat petunjuk?”.
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Pada dua ayat terakhir terlihat jelas bagaimana tradisi jahiliyyah 
dipaksa masuk oleh orang-orang Arab ketika itu sebagai bagian 
dari keyakinan keagamaan. Ini merupakan perbandingan yang baik 
bagi muslim Indonesia untuk meletakkan posisi tradisi terhadap 
ajaran Islam. Banyak orang yang permasalahkan tentang tradisi dan 
agama, jelas memang agama bukan tradisi dan tradisi Bukan agama. 
Pernah terjadi perbincangan menarik pada tahun 1479 ketika 
Raden Rahmat telah mendirikan Masjid Agung Demak di awal 
Kerajaan Islam pertama dengan rajanya Raden Patah dan didukung 
oleh Sunan Ampel.  Sunan Ampel memiliki satu pendapat tentang 
apayang terjadi dengan masyarakat ketika itu kan sudah mulai ada 
Al-Quran apa akulturasi percampuran antara budaya dan agama 
Sunan Ampel sangat berhati-hati sekali dalam menyikapi adanya 
rembesan rebusan budaya masuk kepada ibadah.

Sunan Kalijaga yang mengusulkan tentang memasukkan pada 
adat istiadat Jawa seperti selamatan dan bersaji dan sebagainya 
rasa keislaman maka Sunan Ampel kemudian bertanya, “Apakah 
tidak mengkhawatirkan di kemudian hari bahwa adat-istiadat 
upacara lama itu nanti akan dianggap sebagai ajaran Islam sebab 
kalau demikian apakah nanti hal itu tidak termasuk bid'ah?” 
Istilah bid'ah itu bukan sekarang saja namun dari dulu awal para 
mubaligh juga sudah menyampaikan ada pada istilah di pertanyaan 
Sunan Ampel. Hal ini dijawab oleh Sunan Kudus bahwa beliau 
setuju dengan pendapat Kalijaga sebab dalam pelajaran agama-
agama yang ada pada waktu itu seperti agama Budha mereka 
juga mengajarkan adanya kebaikan-kebaikan sebagaimana dalam 
Islam. Di antaranya orang kaya harus menolong yang fakir dan 
seterusnya. Adapun mengenai kekhawatiran dari Sunan Kudus 
tadi beliau mempunyai keyakinan bahwa di kemudian hari 
akan ada orang Islam yang akan menyempurnakannya. Sunan 
penyebar agama Islam yakin bahwa umat Islam di kemudian 
hari akan menyempurnakan proses itu maka akan menjadi sia-
sia kepercayaan dan keyakinan beliau-beliau ini ketika akhirnya 
malah kita menjadikan ini sebagai polemik.
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Nama Agama SemulaNo.

1

2.

3.

Aan Jaka Prasetiyo    

Lee Minho     

Liza Riddock     

Kristen 

Atheis

Atheis 

1
2.
3.

Kristen
Atheis
Atheis

Aan Jaka Prasetiyo  
Lee Minho   
Liza Riddock

PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT

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

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

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

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

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

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :

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

Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode 
tanggal 6 - 12 April  2022 :
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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

16 April

17 April

18 April

19 April

20 April

21 April

Narasumber

KH. Romli Jawahir, 
MA   
 
H. Ahmad Mulyadi, 
SE.I

H. Abu Hurairah 
Abd. Salam, Lc, MA

Hj. Sumayyah 
Ba'abduh, Lc 
 

Dra. Hj. Dewi 
Andriyani 

Drs. H.A. Dzulfatah
Yasin, M.Ag
 

Bahasan/ Materi

Tafsir Al-Munir

Kitab Bulughulmarom  
 

Riyadussholihin 
 
Adabun Nisa (Al- 
Mausum Bi kitab Al- 
Ghayah wan Nihayah)  

Kajian Wanita 
Muslimah Kitab 
Shahih Muslim bi 
Syarhin Nawawi

Kitab Nashoihud 
Diniyah wal Washoya 
Al-Imaniyyah 

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)

JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR



14 Ramadhan 1443 H / 15 April 2022 M 23

Niat Shalat Ghaib :  

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari 
Jum’at tanggal 8 April 2022, adalah untuk :
1. Almarhumah Hj. Kunaenah binti H. Nur Ikhsan, usia 64 

tahun Wafat, 07 April 2022 di Cinere, Jakarta.
2. Almarhumah Farida Alkatiri binti Hasan Alkatiri, usia 68 

tahun Wafat, 20 Maret 2022 di Ambon
3. Almarhum Muksin bin Jamhari, usia 84 tahun Wafat, 03 

April 2022 di Cisolok Pel. Ratu
4. Almarhum Mohammad Sarwita bin H. Said, usia 71 tahun 

Wafat, 01 Maret 2022 
5. Almarhum Miftahudin, S.Pd bin KH. Engking Syarifudin, 

usia 46 tahun Wafat, 04 April 2022 di Tasikmalaya 
6. Almarhum Mudjiono bin Radi Karyo Diyono, usia 78 tahun 

Wafat, 02 April 2022 di Jakarta
7. Almarhumah Hj. Rodini binti Amat Saidi Wafat, 02 April 

2022
8. Almarhumah Hj. Soedaryatun Wafat, 07 April 2022 di 

Kembangan Jakarta Barat
9. Almarhumah Yanti Suwahyuni binti Suwahyo, usia 53 tahun 

Wafat, 13 Maret 2022 di Jakarta Pusat
10. Almarhumah Niswatin binti Jamal, usia 59 tahun Wafat, 31 

Maret 2022 di Sanur Denpasar, Bali
11. Almarhumah Fatimah Sauri binti Simin, usia 82 tahun Wafat, 

30 Maret 2022 di Payakumbuh, Sumatera Barat.

َ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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Shubuh Zhuhur Ashar Maghrib ‘IsyaTanggal

15 04 : 27 12 : 05 15 : 30 18 : 18 19 : 33

16 04 : 28 12 : 06 15 : 30 18 : 19 19 : 33

17 04 : 28 12 : 06 15 : 30 18 : 19 19 : 33

18  04 : 29 12 : 06 15 : 30 18 : 19 19 : 33

19  04 : 30 12 : 07 15 : 30 18 : 19 19 : 33

20  04 : 30 12 : 07 15 : 30 18 : 19 19 : 33

  
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku April 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.



Masjid Istiqlal menjadi rumah ibadah pertama di dunia yang 
mendapatkan Sertifikat Green Building Excellence in Design 
for Greater Efficiencies (EDGE), dari International Finance 

Corporation (IFC). Sertifikat tersebut diterima langsung oleh 
Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA



RAMADHAN 
BULAN TAUBAT DAN AMPUNAN


