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PENGANTAR REDAKSI
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah, washshalatu wassalamu 'ala
Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah.

Salam hormat dan ta'zhim kepada para pembaca Mimbar
Jum'at, semoga selalu dalam keadaan sehat wal'afiat serta
lindungan Allah subhanahu wata'ala di mana pun berada.
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu
wata'ala, kita sekarang ini masih dalam suasana bulan Syawal,
setelah sebulan penuh melaksanakan puasa di bulan Ramadhan,
semoga semangat ibadah Ramadhan masih tetap menggelora di
hati kita.
Pembaca yang dimuliakan Allah, pada edisi kali ini, Mimbar
Jum'at pada kolom khutbah diisi oleh khatib KH. Ahmad Husni
Ismail, M.Ag. (Imam Masjid Istiqlal), yang membahas tentang
"Selamatkan Hatimu, maka akan selamat jasmanimu".
Goresan Imam Besar Masjid Istiqlal mengangkat tema:
"Puasa: Recharging Energi Spiritual bagian ke-3". Salah
satu ungkapan yang menarik adalah: "Hanya mereka yang
berpuasa yang dapat menjelaskan kaitan segitiga antara Tuhan,
mikrokosmos, dan makrokosmos. Mereka akan merasakan
bagaimana peranan puasa dalam menjalankan misi dan
kapasitasnya sebagai khalifah dan representatif Tuhan di bumi".
Kolom Hikmah, Dr. Abdul Rasyid Teguhdin, mengingatkan
kita bagaimana menjadi hamba Allah setelah Ramdhan. Kajian
Zhuhur Pilihan, Dr. Budi Utomo, S.Th.I. MA, membahas
tentang: "Terpelihara dari kekikiran adalah keberuntungan".
Semoga bermanfaat. Akhirnya "selamat membaca". (adzy)
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KHUTBAH JUM’AT

Selamatkan Hatimu,
Maka Akan Selamat Jasmanimu
)(Intisari Khutbah Jum’at, 12 Syawwal 1443 H / 13 Mei 2022 M

Oleh : KH. Ahmad Husni Ismail, M.Ag
Khutbah Pertama

إنََّّإلْ َح ْمدَ هَّ
للَّ همد ََّّْ
للَّ َ َْن َمدده هََّّ َون َ ْسدْ ََ هِ ْْ هُ هََّّ َون َ ْسدْ ََ ْْ هِ هُ هََّّ َون َ هِ ْدْ هََّّ هِب هَّ
ِ
ُش ْو هَّرَّ َأنْ هِ هسَُْاَّ َو هم ََّّْ َس هيئَ هَّ
اتَّ َأ ْ َْعا هلَُاَّ ،
هه
للاَّفَ ََّلَّ هم هضلََّّ َ هَّلَّ َو َم َََّّّْي هضْ ل َّْلَّفَ ََّلَّهَا هد ََّيَّ َلهَ َّ،أ ْشه هََّدَّ
َم َََّّْيَ ْ هد هََّّ هَّ
كَّ َ هَّلَّ َّ
ُشيْ ََّ
َأ َّْنَّ ََّلَّإ َ ََّلَّإلََّّ هَّ
للاَّ َو ْحدَ هََّّ ََّلَّ َ ه
ِ ِ
َو َأ ْشه هََّدَّ َأنََّّ هم َحمددا إَّ َع ْبدده هََّّ َو َر هس ْدْ ه هَّلَ َّ,إللههدَّ َََّ هدل ََّو َس ه ْدْ ََّو َِب هر ْ َّ
عَ ََلَّ َسْ هْ هدَنَ َّ هم َحم ٍدَّ َوعَ ََلَّ َإ ه هل ََّو َ ْ
َص هب ه َّ َإ ْ َْج هِ ْ َْيَّ ,
ََّإْ َّ,هإ ْو هَ د ْْ ه ِْس ََّون َ ِْ ه ْ دَّ َإو الَّ هع ََ ْد َدْ ه
َإم داَّع َ ِْددده يَّفَ َع داَّ هع َبدداد ه
َّإَّْ
َو َطا َع هَ ه َّل َ َِل ه ِْسَّته ُْ َ هَح ْْ َنَّ,فَ َا َلَّتَ َِ َاَلي َّ
َِّل ْك هََُّّ ٰ ه
ََّتشَ َعَّقهله ُْْبه ه َّْ ه ه
َإل َ ََّّْيَأْ هنَّ هل هَّل ْي َ َّ ٰإ َمنه ْ ْْٓإَّ َإ ْن َ ْ
إْ ََّو َماَّنَ َز َلَّ هم َ َّ
إلْ َح ِّۙ هق ََّو َلَّيَ هك ْْن ْهْإ َََّك هِل ْي َ َّ هإ ْوتهْإ َّْإل هك ٰت َبَّ هم ْ َّقَ ْب هلَّفَ َطا َلَّعَلَْيْ ه هََّّ
ْ َإل َمده َّفَ َ َس ْتَّقهله ُْْبه ه ْ َّْۗ ََّو َك هث ْ ٌْي هَّمْنْ ه ََّّْ ٰف هس ه ْْ ََّن َّ
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Jama’ah Jumat rahimakumullah.
Ada dua unsur pokok asal penciptaan manusia, yakni unsur
jasadiah atau jasmani yang berasal dari tanah dan unsur ruhiyah
atau ruhani yang berasal dari ruh Tuhan. Siapapun manusia,
besar kecil, tua muda, laki-laki atau perempuan, kaya dan miskin,
bangsawan atau rakyat jelata, mempunyai unsur penciptaan
yang sama. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling
bertakwa di antara manusia. Unsur ruh ilahi dalam diri manusia
menghantar dan membimbingnya menjadi makhluk termulia.
Perangkat ruhani yang menentukan arah dan langkah hidup
manusia adalah hati atau kalbu. Jika kalbunya baik maka akan
baik seluruh jasadnya dan jika kalbunya rusak maka rusak
pula semua jasadnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda :

َأ اَل اوإ َّن يِف إلْ اج اس يد ُمضْ غاة إ اذإ اصلا اح ْت اصلا اح إلْ اج اسدُ ُُكُّ ُه اوإ اذإ فا اسدا ْت
ِ
ِ
فا اسدا ِ إلْ اج اسدُ ُُكُّ ُه َأ اَل او ي اِه إلْ اقلْ ُب

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya di setiap jasad ada sekerat
daging. Manakala sekerat daging tersebut baik, akan baik
pula seluruh jasad. Namun, manakala sekerat daging tersebut
rusak, akan berakibat rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah,
sekerat daging tersebut adalah kalbu” (HR. al-Bukhari dan
Muslim dari sahabat an-Nu’man bin Basyir r.a).
Secara fisik jasmani, hati atau kalbu merupakan daging
yakni organ tubuh manusia yang tersimpan dan terlindungi oleh
tulang belulang. Hati dipahami sebagai jantung oleh para ahli di
bidang kedokteran, terletak di dada sebelah kiri. Pada daging
hati terdapat lubang dan jaringan yang halus. Di dalam lubang
atau rongga terdapat darah hitam yang menjadi sumber ruh.
Ada juga kata lain yang diartikan dengan hati atau kalbu
pula adalah kata al-kabad (gumpalan darah, liver). Pemaknaan
kedua ini menggambarkan bahwa hati adalah bagian terpenting
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dalam tubuh dan mempengaruhi pola pikir manusia. Hati atau
hepar merupakan kelenjar yang terbesar dan salah satu kelenjar
terpenting dalam tubuh manusia. Hati ada yang berwarna
merah tua dan ada juga yang berwarna merah kecoklatan.
Pada orang dewasa beratnya sekitar 2 kg. Hati terletak di dalam
rongga perut sebelah kanan tepat dibawah diafragma atau sekat
rongga dada. Dalam ungkapan bahasa Arab, maksud kata kalbu
dalam hadis di atas adalah jantung.
Hati atau kalbu secara spiritual merupakan bagian yang
paling murni dan paling mulia dari anggota badan manusia, yang
halus (lathifah), rabbaniyah (ketuhanan), ruhaniah (kerohanian)
dan mempunyai keterkaitan dengan hati yang jasmaniah. Kalbu
halus itulah hakikat manusia yang dapat menangkap segala rasa,
mengetahui dan mengenal segala sesuatu (al-Ghazali).
Kalbu terambil dari kata qalaba-yaqlibu-qalban artinya
memutar, berpaling, berbolak- balik, berputar, jungkir balik,
Makna hati atau kalbu secara spiritual ini, menggambarkan watak
atau kecenderungannya yang selalu berubah-ubah dan berbolakbalik, labil dan rawan terkena penyakit. Kalbu lebih bersifat labil
dan suka bolak balik, kecuali yang mendapat bimbingan ilahi.

لَ َقلْ ُب ا ْب ِن آ َد َم َآ َش ُّد انْ ِق َال اًب ِم َن الْ َقدَ ِر ا َذا ا ْجتَ َم َع ْت غَلْ ايا
ِ
Artinya : “Sungguh hati manusia itu lebih cepat bolak-baliknya
daripada periuk ketika sedang sangat mendidih” (HR. Ahmad).

Kedurhakaan dan kemaksiatan mencederai hati yang akan
merusak jasmani, menutup cahaya hati yang bersifat nurani dengan
noda-noda hitam setiap kita melakukan dosa dan kemunkaran :

إ َّن إلْ َع ْبدَ إ َذإ َأخ َْطأَ خ َِطيئَ ًة نُ ِكتَ ْت ِِف قَلْ ِب ِه نُ ْكتَ ٌة َس ْودَإ ُء فَإ َذإ ه َُو
ِ
ِ
نَ َز َع َو ْإس َت ْغ َف َر َوَتَ َب ُس ِقلَ قَلْ ُب ُه َوإ ْن عَإ َد ِزيدَ ِفهيَإ َح ََّّت تَ ْعلُ ِ َو قَلْ َب ُه
ِ َّ َوه َُو َّإلر ُإن
َّ َ ( إَّلل
وِب ْم َمإ ََكن ُوإ
ِ ِ ُلَكِ ب َ ْل َر َإن عَ ََل قُل
ُ َّ إَّلى َذ َك َر
 روإه إلرتمذى وإبن مإجه, )ون
َ يَ ْك ِس ُب
4

Mimbar Jumat No.1161/XXIV/22

Artinya : “Jika seorang hamba berbuat sebuah dosa, maka
akan ditorehkan sebuah noktah hitam di dalam hatinya. Tapi
jika ia meninggalkannya dan beristigfar niscaya hatinya akan
dibersihkan dari noktah hitam itu. Sebaliknya jika ia terus
berbuat dosa, noktah-noktah hitam akan terus bertambah
hingga menutup hatinya. Itulah dinding penutup yang Allah
sebutkan dalam ayat, (Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya
apa yang selalu mereka kerjakan itu menutup hati mereka”
(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Tentu saja bertaubat dari dosa-dosa besar dan beristigfar atau
mohon ampun terhadap dosa-dosa kecil akan membersihkan
dan menyehatkan hati kembali qalbun salim. Jika hati sakit
(qalbun maridh), hati dilanda oleh sakit hati, iri hati, dengki,
sombong, takabbur, ujub, kikir, marah. Jika hati dibiarkan sakit
maka amat bisa terjadi kematian hati atau hati yang mengeras
laksana batu, dan enggan untuk menerima nilai-nilai kebenaran.
Dari ‘Abdullah bin ‘Amru bin Al-‘Ash radhiallahu anhu ia
berkata bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda :

وب ب َ يِن آ َد َم ُُكَّهَا ب َ ن َْي إ نص َب َع ن يْي يم نن َآ َصا يبع ي َّإلر ن َْح ين َكقَلن ٍب
َ ُإ َّن قُل
ِ
ِ
صفُ ُه َح ني ُث يَشَ ا ُء ُ َُّث قَا َل َر ُسو ُل َّ ي
إَّلل عَلَ ني يه
ُ َّ إَّلل َص ََّّل
َوإ يح ٍد ي ُ َ ِّي
ص نف قُلُوبَنَا عَ ََّل َطا َع يت َك
ص َف إلن ُقلُ ي
وب َ ِّي
َو َس َّ ََّل إللَّهُ َّم ُم َ ِّي

Artinya : “Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di
antara dua jari dari sekian jari Allah Yang Maha Pemurah. Allah
subhanahu wata'ala akan memalingkan hati manusia menurut
kehendak-Nya.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sering
berdoa; Allahumma musharrifal qulub sharrif qulubana ‘ala
tha’atik. (Ya Allah, Dzat yang mengarahkan hati, arahkan hati
kami dalam ketaatan kepada-Mu)” (HR. Muslim).
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Ada pula doa serupa berdasarkan hadits shahih dalam kitab
Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah
radhiallahu anha beliau berkata :

وب ثا ِب ْت قالْ ِِب عا اَل ِديْ ِن اك
ِ ُ اَي ُم اق ِل اب ال ُقل:اَك ان َأ ْك ا َُث ُدعاا ِئ ِه

Artinya : “Doa terbanyak (yang sering dipanjatkan) beliau
(Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam) adalah: yâ
muqallibal qulûb tsabbit qalbî ‘alâ dînik, (ya Allah, Dzat
yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami dalam
agama-Mu)” (HR. Muslim).
Apabila kita melantunkan doa ini dan doa kita dikabulkan
oleh Allah taala, maka manfaat-manfaat berikut bisa kita
dapatkan : Allah akan berikan kekuatan iman, semakin istiqamah
di atas agama Allah dan ketaatan kepada-Nya. Keyakinan
kepada Allah semakin bertambah, dikaruniakan ketenangan
dan ketentraman. Membaca doa ini akan membuat kita semakin
yakin dan semakin taat kepada-Nya. Ini akan membuat kita
semakin menginginkan taqarrub kepada Allah taala.
Upaya menguatkan hati untuk menyelamatkan jasmani
adalah dengan hal-hal berikut ini :
1. Perbanyak Membaca Al-Quran.
Membaca Al-Quran dengan tartil sesuai kaidah ilmu tajwid,
sekaligus menghayati makna-makna yang terkandung padanya.
Meneguhkan hati terdalam/fu’ad dengan getaran-getaran suara
huruf dan renungan makna ayat suci:

         ...

Artinya : “Demikianlah, supaya Kami dapat menguatkan
dengannya (Al-Qur`an) akan hatimu. Dan Kami telah
membacakannya secara tartil” (QS. Al-Furqan/25 : 32).
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َ إ َّن
هذ ِه إلْ ُقلُ ْو َب ت َْصدَ ُأ َ َمَك ي َ ْصدَ ُأ إلْ َح ِديْدُ ِق ْي َل فَ َما َج َال ُؤهَا ََي
ِ ِ َر ُس ْو َل
هللا قَا َل ِت َال َو ُة إلْ ُق ْرأ ِن

Artinya: “Sesungguhnya hati ini berkarat sebagaimana berkaratnya
besi. Ditanyakan, ‘Apa pembersihnya wahai Rasulallah?’ Rasul
menjawab, ‘Membaca al-Quran’” (H.R. al-Qahâ’iy).
2. Menyelami Kisah Perjalanan Hidup Para Rasul.
Mereka semua hamba pilihan dan kekasih Tuhan dengan
ujian-ujian berat yang dialaminya. Dengan membaca kisah
mereka, insya Allah akan muncul kekuatan di hati kita dalam
mengahadapi ujian kehidupan.

َو ّ اًلُك ن َ ّق ُّص عَلَ ْي َك ِم ْن َأنْ َبا ِء ا ُّلر ّس ِل َما نّثَ ِبِّتّ ِب ِه فّ َؤادَكَ َو َج َاءكَ ِِف
َه ِذ ِه الْ َح ُّق َو َم ْو ِع َظ ٌة َو ِذ ْك َرى ِللْ ّم ْؤ ِم ِن َي

Artinya : “Dan semua telah Kami ceritakan kepadamu dari
kabar-kabar para rasul yang Kami menguatkan dengannya
akan hatimu.” [Qs. Hud (11) : 120]
3. Berdekatan dengan Orang Shalih.
Tinggal di lingkungan yang berisi orang-orang yang shalih,
sering berinteraksi dengan mereka, akan terus meneguhkan
dan melembutkan hati. Hati kita akan dituntun dan diteguhkan
untuk sering mengingat Allah.

       

         
 ... 
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Artinya : “Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang
menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan sore karena mengharap
wajah-Nya. Dan janganlah engkau palingkan kedua matamu
dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia”
(QS. Al-Kahfi/18 : 28.
4. Sering Tadabbur Alam.
Memperbanyak olah pikir dan dzikir (tafakkur dan
tadzakkur). Amat dahsyat penciptaan alam raya, sungguh indah
dan amat elok, serasi dan seimbang ciptaan Yang Maha Indah.
Mempertajam perenungan, menyingkap keagungan ciptaan
dengan lubuk hati terdalam/lub jamak albab.

        

  

Artinya : “Sesungguhnya pada penciptaan lelangit dan bumi serta
pada pergantian malam dan siang, sungguh terdapat tanda-tanda
(kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memiliki akal sehat”
(QS. Ali Imran).
Ketentraman hati melalui upaya memperbanyak kegiatan
berzikir. QS. al-Ra’ad ayat 28 :

         
  

Artinya : “[yaitu] orang-orang yang beriman dan hati mereka
menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya
dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram”.
5. Perbanyak mengingat kematian
Salah satu penyebab manusia cinta dengan dunia
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adalah karena mereka melupakan kematian. Mati adalah
sesuatu yang pasti terjadi dan setelah kematian adalah hari
pertanggungjawaban atas amal yang kita kerjakan semasa hidup.
Dengan mengingat kematian, kita akan lebih berhati-hati
dalam berbuat.

عَنَ َأَنَسَ َبَنَ َمَ ك
َأَكَ َث َوا: َقَالَ ََرسَ َولَ َللاَ َﷺ:ََيَقَ َول،َال
َ َ َ َذَكَرَ َهَادَم
ََق َمَن
َفَاََن َهَ َلَمَ َيَذَكَ َرهَ َفَ َضَيَ ك- اَلَمَ َوت-الّلَات
ََرواه،َوّلَذكرهَفَسعةَاّلَضيقه،َوسعهَعليه
َ الَعَيَشَ َاَ ََّل
َ .ابنَحبان
Artinya : “Dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam, bersabda: Perbanyaklah mengingat
pemutus kelezatan (mengingat kematian), karena tidak
mengingatnya dalam kesempitan kecuali dilapangkan dan tidak
mengingatnya dalam kelapangan kecuali dia menyempitkan
(HR. Ibnu Hibban).
Semoga Allah menyelamatkan kita dari hati yang sakit
dan hati yang keras. Allah jadikan hati kita hati yang lembut,
hati yang nurani bercahaya dan kita mohon perlindungan
dari memiliki hati yang zhulmani yang gelap gulita dan tidak
sanggup menangkap kebenaran. r

اَان َ َاف َعُ ِ ا،
َاب َاركَاا ها
ن َااَلا َاّي ه ماكا ِاب َمُاا ِاف ميُ ِاها ِمُ َانا
َ للاا ِ ال َااَالَ ه ماكا ِ افالالم هقُ مارآ ِانالالم َاع ِظُ م ِاي
يا َاَقَ ُ ماو ِ ِلاا
اَان َ َاف َاعنَ ُاابِ َ ُدما ِاياسَ ُا ِاي ِادالالم هام مار َس ُ ِال م َا،
تا َاَ ِا
مللا َاّي ِا
َ لل مك ُ ِارالالم َاح ِك ُ م ِاي
للاالالم َاع ِظُ م َايا ِ ال َااَلَُ ه ماكا َاَ ِال َسُاائِ ِارا
لاَآا مسُا َات ماغ ِاف هارا َا
اآاقها ماو هالاقَُ ماو ِ الاََُ َاذ َا،لالم َاق ِاو م ِاي
يا ِام مانا ه ِا
لالم هام ماس ِال ِام م َا
.الان َ هاها هاَ َاوالالم َاغ هاف ماو هارا َاللر ِاح م هاي،اافَ ماسا َات ماغ ِاف هار ماَ هاه،كا َذانمبا
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Khutbah Kedua

الْ َح ْمدُ ِهلل ذ ِاَّلى َأ َم َر َان ِ ِْبإل ْع ِت َصا ِم ِ َِب ْبلِ ِ
هللا َ ،أ ْشهَدُ َأ ْن َإلا ٰ َل
ِ
َشيْ َك ِ َ ُل َو َأ ْشهَدُ َأ ذن َس يِدَ انَ ُم َح ذمدً ا َع ْبدُ ُه
هللا َو ْحدَ ُه َإل َ ِ
اإلذ ُ
ِ
َو َر ُس ْو ُلُ .ا ٰللهُ ذم َص ِل َو َس ِ ّْل عَ ََل َس ِي ِدانَ ُم َح ذم ٍد َوعَ ََل ٰأ ِ ِل
َو َ ْ
َص ِب ِه َو َم ْن تَ ِب َع هُدَ ا ُهَ .أ ذما ب َ ْعدُ
الش ْي َط ِان ذالر ِج ْ ِْي ،ب ِْس ِم ِ
َأع ُْو ُذ ِِب ِهلل ِم َن ذ
هللا ذالر ْ ٰح ِن ذالر ِح ْ ِْيِ .ا ذن
اّلل َو َم ٰلٰۤى َكتَ ٗه ي ُ َصل ُّ ْو َن عَ ََل النذ ِ ِ ِّۗب ٰ ا َٰيُّيُّ َا ذ ِاَّل ْي َن ٰا َمنُ ْوا َصل ُّ ْوا عَلَ ْي ِه
َٰ
ِ
َو َس ِل ُم ْوا ت َ ْس ِل ْي ًما .ا ٰللهُ ذم َص ِل عَ ََل َس ِي ِدانَ ُم َح ذم ٍد َوعَ ََل ٰألِ
َس ِي ِدانَ ُم َح ذم ٍدَ َ .مَك َصل ذ ْي َت عَ ََل َس ِي ِدانَ ا ْب َرا ِه ْ َْي عَ ََل ٰألِ َس ِي ِدانَ
ِ
ا ْب َرا ِه ْ َْي َ .و َِب ِركْ عَ ََل َس ِي ِدانَ ُم َح ذم ٍد َوعَ ََل ٰألِ َس ِي ِدانَ ُم َح ذم ٍد
ِ
َ َمَك َِب َر ْك َت عَ ََل َس ِي ِدانَ ا ْب َرا ِه ْ َْي َو عَ ََل ٰألِ َس ِي ِدانَ ا ْب َرا ِه ْ َْي ِِف
ِ
ِ
الْ َعال َ ِم ْ َْي ان َذك َ ِح ْي ٌد َمجِ ْي ٌدَ .و ْار َض ا ٰللهُ ذم َع ِن ْاخلُلَ َفا ِء ذالر ِاش ِد ْي َن
ِ
الص َحاب َ ِة َوالتذا ِب ِع ْ َْي
َأ ِِب بَ ْكر ٍٍ َو ُ َُعر َو ُعثْ َم َان َوعَ ِ ٍَل َو َع ْن ب َ ِقيذ ِة ذ
َوَتَ ِب ِعي التذا ِب ِع ْ َْي لَه ُْم ِ ِِب ْح َس ٍان ِا َل ي َ ْو ِم ا ِل ْي ِن َو ْار َض َعنذا َم َعه ُْم
ِب َر ْ َح ِت َك َٰي َا ْر َح َم ذالر ِ ِ
اح ْ َْي.
ات والْ ُم ْؤ ِم ِن ْ َْي َوالْ ُم ْؤ ِمنَ ِ
َا ٰللهُ ذم ا ْغ ِف ْر ِللْ ُم ْس ِل ِم ْ َْي َوالْ ُم ْس ِل َم ِ
ات
ْ َاْل ْح َيا ِء ِمْنْ ُ ْم َو ْ َاْل ْم َو ِ
اتَ .ا ٰللهُ ذم َأ ْص ِل ْح ُو َإل َة ُأ ُم ْو ِرانَ َوعُلَ َمائَنَا
Mimbar Jumat No.1161/XXIV/22
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َو ُز َ َُعائَنَا َو ْاج َع ْل ِِهذَتَ ُ ْم ِِف ِا َز َ ِاَل الْ ُم ْن َك َر ِ
ات َوالْ َم َع ِاِص َوا ْه ِد ِ ِْه
ِص َاط َك الْ ُم ْس َت ِق ْ َْي .اللذهُ ذم ْارفَ ْع َوا ْدفَ ْع َعنذا الْ َب ََل َء َوالْغ َََل َء
ِ َ
َوالْ َو َِب َء َو ذ
الطاع ُْون وقَ َر َن َوالْ َف ْحشَ َاء َوالْ ُم ْن َك َر َوالْ َبغ َْي
الس ُي ْو َف الْ ُمخْ َت ِل َف َة َوالشذ دَ ائِدَ َوالْ ِم َح َنَ ،ما َظه ََر ِمْنْ َا َو َما
َو ُّ
َاص ًة َو ِم ْن ب ُ ْ ََل ِان الْ ُم ْس ِل ِم ْ َْي عَا ذم ًة ،ان َذك
ب َ َط َنِ ،م ْن ب َ َ َِلانَ ه ََذا خ ذ
ِ
َش ٍء قَ ِد ْي ٌرَ .ربذنَا أ ا ِتنَا ِِف الُّ نْيأ َح َس نَ ًةَ ,و ِِف أْل ا ِخ َر ِة
عَ ََل ُ ِ
ك َْ
اب النذ ِارَ .والْ َح ْمدُ ِ ذ ِّلل َر ِب الْعال ِم ْ َْي.
َح َس نَ ًةَ ,و ِقنَا عَ َذ َ
ِع َبا َد ذ ِ
هللا يَأْ ُم ُر ِِبلْ َعدْ لِ َو ْاإل ْإح َس ِان َوايْ َتا ِء ِذي الْ ُق ْر َِب
اّلل! ا ذإن َ
ِ
ويَْنْ َى َع ِن ال َف ْحشَ ا ِء َوالْ ُم ْن َك ِر َوال َب ْغ ِي ،ي َ ِع ُظ ُ ُْك ل َ َعل ذ ُ ُْك ت ََذكذ ُر ْو َن.
اّلل الْ َع ِظ ْ َْي ي َ ْذ ُك ْرُ ْكَ .و ْاش ُك ُر ْو ُه عَ ََل ِن َع ِم ِه يَ ِزد ُ ْْك.
فَاذ ُك ُروا ذ َ
َو ْاس ئَلُ ْو ُه ِم ْن فَضْ ِ ِِل ي ُ ْؤ ِت ُ ُْكَ .و َ َِّل ْك ُر ِ
هللا َأ ْك َ ُب.

َو ََل تَ َز ْع ِل َحا ِدثَ ِة اللَّي َالي ˜ فَ َما ِل َح َو ِد ِث ال ُّدنْي َا بَق َاء

Dan janganlah kau kehilangan kesabaran dalam
menghadapi berbagai musibah. Karena semua musibah
)di dunia ini tidak ada yang kekal (Imam Syafi’i
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HIKMAH

Hamba Allah setelah Ramadhan
Oleh : Dr. Abdul Rosyid Teguhdin, S.Sos.I, M.Pd

M

emasuki bulan Syawal layaknya pengantin yang baru
menikah saling rindu dan sayang, ini dapat diistilahkan
bagi orang muslim yang baru melaksanakan ibadah bulan
Ramadhan. Seakan-akan ketika Ramadhan pergi ia rindu,
kangen dan ingin bertemu kembali. Pengantin baru itu tidak
hanya rindu dan sayang saja, tetapi merencanakan apa yang akan
dilakukan setelah menikah. Begitu juga seorang muslim setelah
Ramadhan berlalu apa yang akan dilakukannya, apakah hanya
kangen ingin bertemu Ramadhan tahun depan atau membuat
rencana satu tahun ke depan untuk mempertahankan ibadahibadah yang telah dilakukan pada bulan Ramadhan. Berikut ini
amalan sunnah yang dapat menjaga ketaqwaan selama satu tahun
ke depan :
Pertama, menjalankan puasa sunah 6 hari bulan Syawal.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang
melakukan puasa Ramadhan lalu ia ikutkan dengan puasa
enam hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa setahun
penuh” (HR. Muslim). Hitungan berpuasa setahun penuh adalah
perkalian pahala, terdapat dalam surah Al-An’am ayat 160 “Siapa
yang melakukan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan
balasan pahala 10 kali lipatnya”. Total puasa Ramadhan ditambah
puasa Syawal jumlahnya (29/30 hari + 6 hari) x 10 pahala =
350/360 hari.
Kedua, qiyamul lail/shalat terawih/witir yang dilakukan pada
bulan Ramadhan adalah kebiasaan yang Rasulullah lakukan baik
di bulan Ramadhan maupun diluar bulan Ramadhan. Rutinitas
yang dilakukan oleh Rasulullah juga dilakukan oleh salafus shalih
yakni shalat tahajud ditambah shalat witir, perbedaannya kalau
terawih dilakukan setelah shalat Isya dan sebelum tidur maka
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shalat tahajud dilakukan setelah bangun dari tidur. Kesamaannya
adalah dilakukan pada malam hari. Sabda Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam “Jadikanlah akhir shalat kalian di malam hari
dengan shalat witir” (HR. Bukhari). Bilal bin Rabbah pernah
mendengar sabda Rasulullah tentang amaliah orang-orang shalih.
Sabda Rasulullah “Kerjakanlah Qiyamul Lail sebab ia merupakan
kebiasaan orang-orang shalih sebelum kamu pada zaman dahulu.
Ia juga merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah
SWT, sebagai penebus amal keburukan-keburukanmu, pencegah
dosa dan penangkal penyakit pada badan” (HR. Tirmidzi).
Ketiga, ZIS (Zakat Infaq Shadaqah). Berlomba-lomba umat
Islam pada bulan Ramadhan membersihkan hartanya dengan
melakukan ibadah sosial (berderma) mendapat pahala yang
berlimpah, selain dicintai Allah juga dicintai oleh manusia. Sudah
banyak kisah orang-orang sukses karena bersedekah, selamat dari
kecelakaan karena sedekah, dapat jodoh karena sedekah, dapat
anak karena sedekah. Tetapi fokus bersedekah bukan karena
mengharapkan itu, tetapi hanya bonus dari Allah SWT mau
kasih atau tidak, semua karena kehendak Allah SWT. Bersedekah
itu seperti transaksi. Seperti hal nya transaksi keuangan, kalau
pinjam 1 juta dikembalikan 1 juta atau kalau menyimpan uang
di bank hanya diberikan bunga (konvensional) dan bagi hasil
(syariah). Tetapi transaksi kepada Allah dalam pengertian
bersedekah itu layaknya memberikan nafkah ke manusia tetapi
Tuhan yang membalasnya. Terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat
245; “Siap yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman
yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah
akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat
ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan
(rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.
Dengan tiga amalan diatas yakni puasa syawal, qiyamul lail
dan sedekah sebagai lingkaran kebaikan yang dapat menjaga
ketaqwaan sampai Ramadhan tahun depan dan mengingatkan
kita bagaimana menjadi hamba Allah setelah Ramdhan. r
12 Syawwal 1443 H / 13 Mei 2022 M
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GORESAN IMAM BESAR

Puasa: Recharging Energi Spiritual (3)
Oleh : Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

O

rang yang bertakwa akan menyadari Allah subhanahu
wata'ala sebagai Tuhan alam semesta (makrokosmos)
dan manusia (mikrokosmos). Manusia sebagai makhluk
mikrokosmos merupakan bagian yang teramat kecil di antara
seluruh makhluk ciptaan Tuhan.
Meski dipercaya oleh Tuhan sebagai khalifah di bumi
(khalaif al-ardh), manusia tidak sepantasnya mengklaim
Allah subhanahu wata'ala lebih menonjol sebagai Tuhan
manusia daripada Tuhan makrokosmos. Sebab, pemahaman
yang demikian dapat memicu egosentrisme manusia untuk
menaklukkan, menguasai, dan mengeksploitasi alam raya
sampai di luar ambang daya dukungnya; bukannya bersahabat
dan berdamai sebagai sesama makhluk dan hamba Tuhan.
Tuhan tidak hanya memperhatikan kepentingan manusia
sebagaimana pemahaman yang keliru sebagian orang terhadap
konsep penundukan alam raya (taskhir) kepada manusia.
Seolah-olah konsep taskhir adalah “SIM” untuk menaklukkan alam semesta. Padahal, konsep taskhir sebenarnya
bertujuan untuk merealisasikan eksistensi asal segala sesuatu itu
sebagai the feminine nature yang mengacu pada keseimbangan
kosmis dan ekosistem. The feminine nature sesungguhnya tidak
lain adalah manifestasi sifat-sifat rububiyah Tuhan.
Rububiyah seakar kata dengan kata rab yang secara harfiah
berarti memelihara, mengasuh, dan melindungi, seperti
kata Tuhan, “Alhamdulillahi rabbil ‘alamin” (segala puji bagi
Allah, pemelihara alam semesta). Orang tua yang begitu tulus
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mengandung, melahirkan, memelihara, dan mengasuh anaknya
memiliki sifat-sifat inti rububiyah sebagaimana firman-Nya
dalam QS. al-Isra’ (17): 24, “Rabbi irham huma kama rabbayani
shagira” (wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya sebagaimana
keduanya telah memelihara aku di waktu kecil).
Manusia sebagai khalifah selayaknya menjalankan fungsi
kekhalifahannya senantiasa mengidentifikasikan diri dengan
The Feminine God. Jika demikian, sudah barang tentu tidak akan
pernah terjadi disrupsi lingkungan alam dan lingkungan sosial.
Sebaliknya, yang akan terjadi adalah kedamaian kosmopolit
(rahmatan li al ‘alamin) di tingkat makrokosmos dan negeri
tenteram di bawah lindungan Tuhan (baldah thayyibah wa Rab
al-Gafur) di tingkat mikrokosmos.
Hanya mereka yang berpuasa yang dapat menjelaskan
kaitan segitiga antara Tuhan, mikrokosmos, dan makrokosmos.
Mereka akan merasakan bagaimana peranan puasa dalam
menjalankan misi dan kapasitasnya sebagai khalifah dan
representatif Tuhan di bumi.
Orang-orang yang demikian inilah sesungguhnya yang
menjalankan konsep katauhidan yang paling sejati. Mereka
menganggap dirinya sebagai makhluk mikrokosmos yang
mempunyai konsep kesatuan dengan makhluk makrokosmos.
Di tingkat kemanusiaan, mereka dengan sendirinya berupaya
menyingkirkan berbagai kesenjangan sosial yang ada di dalam
masyarakat dalam upaya mewujudkan keutuhan sesama
makhluk mikrokosmos. Konsep integralistik secara internal
dan secara eksternal ini merupakan perwujudan perilaku insan
kamil dan inilah perspektif Islam tentang keberadaan manusia.
Semoga Ramadhan kita kali ini membuat kita lebih feminin.
(Harian Republika, 29 April 2022 M/27 Ramadhan 1443 H)
(DN) r
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KAJIAN ZHUHUR PILIHAN

Terpelihara dari Kekikiran adalah
Keberuntungan
(Tafsir Surat Al-Hasyr/59: 9 dan At-Taghabun/64: 15-16)

Oleh : Dr. Budi Utomo, S.Th.I. MA
Pembahasan ini dimulai dengan mengurai penafsiran pada :

          
          

          

Artinya : “Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah
dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka
(Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada
mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati
mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang
Muhajirin At-Taghabun/64: 15-16); dan mereka mengutamakan
(orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun
mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa
yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang
yang beruntung” (QS. Al-Hasyr/59: 9).
Allah subhanahu wata'ala memuji sikap orang-orang Anshar
dan menjelaskan keutamaan, kemuliaan, dan kehormatan
yang ada pada diri mereka, serta ketulusan mereka dalam
mementingkan nasib Muhajirin hingga kepentingan untuk
diri mereka sendiri dikesampingkan, padahal mereka sangat
memerlukannya.
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Imam Ahmad mengatakan, …, dari Anas yang mengatakan
bahwa orang-orang Muhajirin berkata, "Wahai Rasulullah, kami
belum pernah melihat hal yang semisal dengan kaum yang kami
datang berhijrah kepada mereka. Yakni dalam hal memberi
santunan kepada kami, orang-orang yang hidup sederhana dari
mereka tidak segan menyantuni kami, dan orang yang hartawan
dari mereka sangat banyak dalam memberi kami. Sesungguhnya
mereka telah menjamin semua kebutuhan kami dan bersekutu
dengan kami dalam kesenangan, hingga kami merasa khawatir bila
mereka memborong semua pahala." Maka Nabi Saw. menjawab:
Tidak, selama kamu memuji mereka dan mendoakan bagi mereka
kepada Allah.
Imam Bukhari mengatakan, … Anas ibnu Malik saat berangkat
bersamanya menuju ke tempat Al-Walid mengatakan bahwa Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam pernah memanggil orang-orang Ansar
dengan maksud akan memberikan bagian kepada mereka tanah
Bahrain. Tetapi mereka menjawab, "Tidak, terkecuali jika engkau
berikan hal yang sama kepada saudara-saudara kami dari kaum
Muhajirin." Nabi Saw. bersabda: Jika tidak mau, maka bersabarlah
sampai kamu menjumpaiku, dan sesungguhnya kelak kalian akan
ditimpa oleh penyakit mementingkan diri sendiri.
Firman Allah subhanahu wata'ala yang menyebutkan :

 ...        ...

Artinya : “Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati
mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka
(Muhajirin)” (QS. Al-Hasyr/59: 9).

Berarti bahwa mereka tidak mempunyai rasa iri dalam
hati mereka terhadap keutamaan yang telah diberikan oleh
Allah kepada kaum Muhajirin berupa kedudukan, kemulian,
dan prioritas dalam sebutan dan urutan. Al-Hasan Al-Basri
memaknai minnaa uutuu: rasa dengki dan iri hati.
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Yang dimaksud dengan khashashah ialah keperluan. Yakni
mereka lebih mementingkan kebutuhan orang lain daripada
kebutuhan diri mereka sendiri; mereka memulainya dengan
kebutuhan orang lain sebelum diri mereka, padahal mereka
sendiri membutuhkannya.
Di dalam kitab sahih telah disebutkan dari Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam yang telah bersabda: "Sedekah yang paling utama
ialah jerih payah dari orang yang minim". Yaitu dari orang yang
memerlukannya. Kedudukan ini lebih tinggi dari pada kedudukan
orang yang disebutkan Allah subhanahu wata'ala dalam firmanNya : "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya" (QS.
Al-Insan: 8) dan memberikan harta yang dicintainya (QS. AlBaqarah/2: 177).
Karena sesungguhnya mereka menyedekahkan apa yang
mereka sendiri menyukainya, tetapi adakalanya mereka tidak
memerlukannya dan tidak mempunyai kebutuhan darurat
terhadapnya. Sedangkan mereka (golongan yang pertama)
mengesampingkan kebutuhan mereka, padahal mereka dalam
keadaan memerlukannya dan membutuhkan apa yang mereka
sedekahkan.
Dan termasuk ke dalam kedudukan ini ialah apa yang telah
dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu karena dia
telah menyedekahkan semua harta bendanya, hingga Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Lalu apa yang
engkau sisakan buat keluargamu?" Abu Bakar radhiallahu anhu
menjawab, "Aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya."
Demikian pula halnya air minum yang ditawarkan kepada
Ikrimah dan teman-temannya pada Perang Yarmuk; masingmasing dari mereka memerintahkan agar diberikan kepada
temannya, padahal Ikrimah sendiri dalam keadaan luka berat
dan sangat memerlukan air minum, lalu temannya menyerahkan
air itu kepada orang yang ketiga, dan belum sampai air itu ke
tangan orang yang ketiga. Akhirnya mereka mati semua dan
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tiada seorang pun dari mereka yang meminum air itu. Semoga
Allah meridai mereka dan membuat mereka puas dengan balasan
pahala-Nya.
Abu Hurairah yang menceritakan dalam Riwayat Imam
Bukhari bahwa seorang lelaki datang kepada Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku
lapar." Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruh
seseorang ke rumah istri-istri beliau, dan ternyata tidak dijumpai
makanan apa pun pada mereka. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda, "Adakah seseorang yang mau menjamu orang
ini malam ini, semoga Allah merahmatinya?" Maka berdirilah
seorang lelaki dari kalangan Ansar seraya berkata, "Akulah
yang akan menjamunya, wahai Rasulullah." Kemudian lelaki
itu pulang ke rumah keluarganya dan berkata kepada istrinya,
"Orang ini adalah tamu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,
maka jangan engkau simpan apa pun untuknya." Istrinya
menjawab, "Demi Allah, aku tidak mempunyai makanan apa pun
selain makanan untuk anak-anak." Suaminya berkata, "Jika anakanak ingin makan malam, tidurkanlah mereka, lalu kemarilah
dan matikanlah lampu, biarlah kita menahan lapar untuk malam
ini." Istrinya melakukan apa yang diperintahkan suaminya itu.
Kemudian pada pagi harinya lelaki itu menemui Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah merasa kagum atau rida
dengan apa yang telah dilakukan oleh si Fulan dan si Fulanah".
"Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah
orang-orang yang beruntung" (Al-Hasyr: 9). Yakni barang siapa
yang terbebas dari sifat kikir, maka sesungguhnya dia telah
beruntung dan berhasil.
Imam Ahmad …., dari Jabir ibnu Abdullah, bahwa Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: Jauhilah perbuatan
aniaya, kerena sesungguhnya perbuatan aniaya itu adalah
kegelapan kelak di hari kiamat; dan takutlah kalian terhadap sifat
12 Syawwal 1443 H / 13 Mei 2022 M
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kikir, karena sesungguhnya sifat kikir itu telah membinasakan
orang-orang terdahulu sebelum kalian. Karena sifat kikir
mendorong mereka untuk mengalirkan darah mereka dan
menghalalkan kehormatan mereka.
Pada At-Taghabun/64: 15-16 juga disebutkan :

         
       

         

Artinya : “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah
cobaan (bagimu); di sisi Allah-lah pahala yang besar. Maka
bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu
dan dengarlah serta taatlah; dan nafkahkanlah nafkah yang
baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari
kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang
beruntung” (QS. At-Taghabun/64: 15-16).

Allah subhanahu wata'ala berfirman bahwa sesungguhnya
harta dan anak-anak itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah
bagi makhluk-Nya, agar dapat dijelaskan siapa orang yang taat
kepada-Nya dan siapa yang durhaka terhadap-Nya. Di sisi Allahlah, kelak di hari kiamat pahala yang besar.
Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya dalam
ayat lain : "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan
kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak,
harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatangbinatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di
dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)'' (QS Ali
Imran/3: 14).r (BUT)
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PELAYANAN BIMBINGAN IKRAR SYAHADAT
Telah terlaksana Ikrar Syadahat di Masjid Istiqlal pada periode
tanggal 9 - 12 Mei 2022 :
No.

Nama

Agama Semula

1

Ricards Joneikis

Katholik

2.

Maykel

Budha

Persyaratan Pelayanan Bimbingan Ikrar Syahadat :
1. Mengisi form data via online 5. Foto Copy Kartu Keluarga
https://muallafcenter.istiqlal. 6. Materai 10.000 : 2 (dua) lembar
or.id/daftar.php
7. Menyerahkan Surat Baptis
Jendy
2.Sofjan
Pas foto
ukuran 3 x 2 cm : Katholik(Asli)
Maykel
Budha
3 (tiga) lembar (warna)
8. Surat Pengantar Kedutaan
3. Surat Pengantar dari RT
bagi WNA
bagi WNI
9. Foto copy pasport bagi WNA
4. Foto copy KTP
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)

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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PELAYANAN MASJID ISTIQLAL
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 :

Kegiatan
1. Majelis Ta’lim
Kaum Ibu

Hari

Pukul

Materi

Rabu & 08.00 - Al-Qur’an,
11.00
Ahad
Aqidah, Akhlak,
Hadits, Fiqh

Setiap
2. Pengajian
Remaja Istiqlal Ahad
(ARMI)

11.00 - Tahsinul Qur’an,
12.00
Kajian Kitab Minhajul
Abidin, Majelis Taklim
Pemuda

3. Marching
Band Istiqlal

Setiap
Ahad

09.00 - Perkusi, Horn
15.00
line, Pit, dll

4. Seni Budaya
Remaja

Setiap
Ahad

09.00 - Hadrah, Marawis dan
11.00
Band

5. Pagar Nusa
Istiqlal

Setiap
Ahad

07.00 - Seni Beladiri
11.30

6. Tapak Suci
Istiqlal

Setiap
Ahad

15.30 - Seni Beladiri
20.00

7. Konsultasi
Agama

Senin
s/d
Jum’at

10.30 - Pelayanan
15.00
Permasalahan Agama
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JADWAL NARASUMBER KAJIAN DIALOG ZHUHUR
No

Hari

Tgl/Bln

Narasumber

Bahasan/ Materi

1

Sabtu

14 Mei

Dr. KH. M. Faisal
Hamdani, MA

Kifayatul Akhyar
- Fi Halli GhayatilIkhtishar

2

Ahad

15 Mei

Drs. H. Hasanuddin
Sinaga, MA

Tafsir Al-Maraghi

3

Senin

16 Mei

H. Abu Hurairah
Abd. Salam, Lc, MA

Riyadussholihin

4

Selasa

17 Mei

Hj. Sumayyah
Ba'abduh, Lc

Adabun Nisa (Al
Mausum Bi kitab
Al Ghayah Wan
Nihayah

5

Rabu

18 Mei

KH. M. Nur Hayyid,
MM

Ayyuhal Walad

6

Kamis

19 Mei

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

Kitab Nashoihud
Diniyah Wal
Washoya AlImaniyyah

SHALAT GHAIB
Niat Shalat Ghaib :

ِ ِ
ض ال ِك َفايَِة لِلَّ ِه تَ َعالى
َ اُ َصلّ ِى َعلى الَم َوات الغَائبِي َن اَربَ َع تَكبِي َرات فَر

Shalat Ghaib berjama’ah yang telah dilaksanakan pada hari
Jum’at tanggal 6 Mei 2022, adalah untuk :
1. Almarhum Rusmaldi SH,MH wafat pada usia 78 tahun.
2. Almarhum H Umar Alfandi, 1 syawwal 1443/2 Mei 2022 di
Delanggu.
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04:35
04:35
04:35
04:35
04:35
04:35
04:35

JADWAL WAKTU SHALAT
Untuk Jakarta dan sekitarnya berlaku Mei 2022
Tanggal

Shubuh

Zhuhur

Ashar

Maghrib

‘Isya

13

04 : 35

11 : 53

15 : 13

17 : 48

18 : 59

14

04 : 35

11 : 53

15 : 14

17 : 47

18 : 59

15

04 : 35

11 : 53

15 : 14

17 : 47

18 : 59

16

04 : 35

11 : 53

15 : 14

17 : 47

18 : 59

17

04 : 35

11 : 53

15 : 14

17 : 47

18 : 59

18

04 : 35

11 : 53

15 : 14

17 : 47

18 : 59
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04 : 35

11 : 53

15 : 14

17 : 47

18 : 59

Jadwal shalat berdasarkan kalender Masjid Istiqlal Jakarta

11:53 15:13 17:48 18:59
11:53 Pelaksana
15:14 17:47
18:59 Mimbar Jum’at
Penerbitan
11:53
15:14
18:59
Penasehat:
Imam 17:47
Besar Masjid
Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin
11:53
15:14
17:47 Jawab:
18:59Kepala Bidang Penyelenggara
Umar, MA
Penanggung
Peribadatan,
Bukhori18:59
Sail Attahiri, Lc, MA Pimpinan
11:53
15:14KH.17:47
Redaksi:15:14
H. Abu 17:47
Hurairah18:59
Abd. Salam, Lc, MA Wakil Pim.
11:53
Redaksi:15:14
H. Djamalullail,
11:53
17:47 M.Pd.I
18:59Sekretaris 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.

24

Mimbar Jumat No.1161/XXIV/22

Halal Bihalal Keluarga Besar Badan Pengelola Masjid Istiqlal
Jakarta Tahun 1443H / 2022M, Rabu 11 Mei 2022

JADWAL KAJIAN
DI MASJID ISTIQLAL
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
@masjidistiqlalofficial

Masjid Istiqlal TV

@masjidistiqlal.official

www.istiqlal.or.id

