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VISI
Menjadi Lembaga Pendanaan Yang Amanah Dan Profesional Untuk 
Kemandirian Yatim Dhuafa

MISI
1. Menjadikan lembaga sebagai instrument edukatif untuk 

menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap anak yatim 
dhuafa 

2. Membangun nilai-nilai kemandirian yatim
3. Mengupayakan dana dan menyalurkannya untuk kemandirian yatim 

dhuafa
4. Senantiasa memperbarui diri selaras dengan aspirasi umat menuju 

lebih baik
5.  Membentuk binaan RPI menjadi pribadi muslim yang memiliki nilai-

nilaisebagai berikut:
a.  Salimul Aqidah, bersih Aqidahnya dari syirik dan bid’ah
b. Shahibul Ibadah, Benar Ibadahnya menurut Al-Qur’an dan 

Assunnah
c.  Matinul Khuluq, mulia Akhlaknya
d. Berprestasi secara akademik & kehidupan
e.  Mandiri di dalam kehidupannya 

6. Bersama wali binaan mengarahkan, membimbing adik binaan RPI 
menjadi pribadi muslim yang berbakti dan berprestasi
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Keutamaan
Masjid Menelisik fungsi masjid sangatlah 

luas. Fungsi masjid pada zaman 
Rasulullah bukan sekedar sebagai 

tempat untuk melaksanakan sholat semata. 
Masjid pada masa itu juga dipergunakan 
sebagai madrasah bagi umat muslim 
untuk menerima pengajaran Islam. 
Masjid juga menjadi balai pertemuan 
untuk mempersatukan berbagai unsur 
kekabilahan. Masjid juga berfungsi 
sebagai tempat untuk bermusyawarah 
dan menjalankan roda pemerintahan. 
Keberadaan masjid pada era Rasulullah 
lebih tepat dikatakan sebagai institusi yang 

membangun peradaban umat 
Islam yang modern.

Namun nyatanya, dewasa 
ini peranan masjid dalam 
menyelesaikan permasalahan 
sosial keagamaan semakin 
mengalami kemunduran. 
Begitu banyak masjid yang 
dibangun hanya sebagai simbol 
ketimbang menjadi sarana 
untuk membangun umat. 

Berikut ini beberapa peran masjid 
dalam kehidupan kita yaitu:

1. Peran Masjid untuk Spiritual
Peran masjid yang paling utama adalah 

untuk mememotivasi dan membangkitkan 
kekuatan ruhaniyah dan iman. Fungsi 
masjid yang paling utama ialah sebagai 
tempat ibadah, khususnya shalat. Masjid 
difungsikan sebagai sarana bagi umat 
muslim untuk melaksanakan shalat, baik 
shalat fardhu maupun shalat sunnah. Hal 
ini sebagaimana yang tertuang di dalam 
salah satu surah Alquran, Allah berfirman 
yang artinya:

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu 
adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah 
kamu menyembah seseorang pun di 
dalamnya di samping (menyembah) Allah.” 
(QS Al-Jin: 72)

2. Masjid sebagai Pusat Kebudayaan
Peran masjid yang terpenting 

dalam masyarakat adalah juga untuk 
menghidupkan kebudayaan yang ada, 
kebudayaan Islam meliputi setiap bidang 
kehidupan, dan ia mencerminkan cara 
kehidupan Islam yang lengkap, dan 
memiliki hubungan yang khusus dan 

mendasar dengan pengetahuan 
yang muncul sejak lahirnya Islam. 

Budaya-budaya yang dimaksud di 
sini yakni seperti sebagai tempat 

Masjid merupakan sebaik-baik 
tempat di muka bumi ini. Di 
sanalah tempat peribadatan 

seorang hamba kepada Allah, memurnikan 
ibadahnya hanya untuk Allah semata. Dari 
sanalah titik pangkal penyebaran tauhid. 
Allah telah memuliakan masjid-masjid-
Nya dengan tauhid. Allah Ta’ala berfirman 
(yang artinya), “Dan sesungguhnya 
masjid-masjid itu adalah kepunyaan 
Allah. Maka janganlah kamu menyembah 
seseorangpun di dalamnya di samping 
(menyembah) Allah”. (QS. Al Jin: 18)

Tidak ada tempat yang lebih baik dari 
pada masjid Allah di muka bumi. Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam 
bersabda, “Tempat yang paling 
dicintai oleh Allah dalam suatu 
negeri adalah masjid-masjidnya 
dan tempat yang paling Allah 
benci adalah pasar-pasarnya.” 
(HR. Muslim)

Rasulullah Shallallahu 
‘Alaihi Wa Sallam suatu 
ketika pernah ditanya, 
“Tempat apakah 

Oleh : Bedi Cahyono, S.Si Ketua Lembaga Amil Zakat Saku Yatim

yang paling baik, dan tempat apakah 
yang paling buruk?” Beliau Shallallahu 
‘Alaihi Wa Sallam mengatakan, “Aku tidak 
mengetahuinya, dan Aku bertanya kepada 
Jibril tentang pertanyaan tadi, dia pun 
tidak mengetahuinya. Dan Aku bertanya 
kepada Mikail dan diapun menjawab: 
Sebaik-baik tempat adalah masjid dan 
seburuk-buruk tempat adalah pasar”. 
(Shohih Ibnu Hibban)

Masjid adalah pasar akhirat, tempat 
bertransaksinya seorang hamba dengan 
Allah. Di mana Allah telah menawarkan 
balasan surga dan berbagai kenikmatan di 
dalamnya bagi mereka yang sukses dalam 
transaksinya dengan Allah.

Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu 
mengatakan, “Masjid adalah rumah Allah 
di muka bumi, yang akan menyinari 
para penduduk langit, sebagaimana 
bintang-bintang di langit yang menyinari 
penduduk bumi”

Orang yang membangun masjid, 
ikhlas karena mengharap ganjaran dari 
Allah Ta’ala akan mendapatkan ganjaran 
yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu 
‘Alaihi Wa Sallam bersabda, “Barang siapa 
yang membangun suatu masjid, ikhlas 
karena mengharap wajah Allah Ta’ala, 
maka Allah Ta’ala akan membangunkan 

rumah yang semisal di dalam surga.” 
(Muttafaqun’alaihi)

Allahu A’lam
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kegiatan proses belajar mengajar dalam 
memperdalam ilmu agama Islam. Di mana 
setiap muslim berhak untuk memberikan 
atau mendapatkan ilmu melalui kajian-
kajian agama yang diadakan di masjid. 
Jadi kita harus bisa memahami budaya 
yang ada dalam agama Islam, janganlah 
kita terlalu larut dalam budaya barat 
yang hanya akan membawa kita kedalam 
lembah kesesatan. Sebagai masyarakat 
majemuk, sudah seharusnya masjid juga 
senantiasa digunakan untuk menyebarkan 
dakwah yang menyejukkan dalam praktik 
kehidupan sehari-hari.

3. Peran Masjid dalam Bidang Sosial
Dalam bidang sosial peran masjid tentu 

begitu penting, dalam perkembangan umat 
muslim saat ini, kita tahu banyak masjid 
yang telah digunakan umat muslim untuk 
membahas berbagai persoalan keumatan. 
Misalnya di Palestina, di mana masjid 
berfungsi sebagai tempat perjuangan 
pembebasan dan tempat merumuskan 
gerakan.

Di Indonesia sendiri, beberapa masjid 
juga telah difungsikan sebagai ruang 
terbuka untuk membahas persoalan 
kehidupan sehari-hari. Masjid hadir sebagai 
jembatan yang menghubungkan antara 
umat manusia dengan Allah dan manusia 
dengan manusia.

Dalam buku Suprianto Abdullah 
peran masjid dalam bidang sosial 
yakni semua urusan kemasyarakatan, 
baik yang menyangkut urusan pribadi 
maupun bersama akan 
dibicarakan di dalam 
masjid, dan segala 

keputusan akan diselesaikan semuanya di 
dalam masjid. 

4. Peran Masjid dalam Bidang Politik
Dalam bidang politik yang dimainkan 

umat Islam yang shalih dan taat boleh 
dikatakan bahwa politik adalah hal yang 
terlarang, karena bagaimanapun politik 
adalah alat untuk mencapai tujuan yang 
banyak mengandung arti keji, seperti 
kita lihat pada saat ini politik hanyalah 
sebuah kebohongan untuk mencapai 
sebuah kemakmuran, yang belum tentu 
lama untuk kita nikmati, apa gunanya kita 
bahagia dalam kebohongan. Politik seakan 
– akan memiliki arti yang sama dengan 
korupsi, tipu daya, dan haus akan sebuah 
kekuasaan.

Sesungguhnnya politik yang diterapkan 
dalam Islam adalah politik untuk menyeru 
manusia agar mereka dapat berserah diri 
secara mutlak kepada Allah, dan menolak 
secara mutlak hal-hal yang bertentangan 
dengan kehendak Allah dan agar saling 
menjaga hubungan yang selaras dengan 
sesama manusia.

Oleh karena itu kita harus memahami 
bahwa masjid memiliki kedudukan yang 
sangat penting dalam masyarakat Islam, 
yakni sebagai pusat pendidikan Islam. 
Pada saat fungsi dan peran masjid sudah 
terwujud, maka kualitas masyarakat akan 
semakin meningkat dan membanggakan. 
Kualitas masyarakat dapat dilihat ketika 
mereka selalu melaksanakan shalat 
berjama’ah di masjid dan mengikuti 
beberapa kegiatan yang sudah 
diselenggarakan dengan kuantitas jama’ah 
yang banyak.

Wallahu A’lam

Rasulullah SAW. bersabda:

“Barang siapa pergi ke masjid baik pagi maupun 
petang (untuk ibadah), niscaya Allah akan menyediakan 
baginya suatu tempat jamuan di Surga, (yakni) setiap kali 
ia pergi di pagi atau petang.” (Mutafaqun Alaihi).

Dari hadist ini dapat kita simpulkan bahwa:
• Masjid adalah tempat untuk beribadah kepada Allah 

mendirikan sholat.
• Orang-orang yang mendirikan sholat di masjid, Akan 

menjadi tamu Allah dengan kemuliaan dari Allah 
beserta nikmat-nikmat dari-Nya.

• Hal ini menunjukan bahwa perjalanan menuju masjid 
pada pagi dan siang hari untuk sholat berjama’ah 
termasuk sebab dimasukannya ke surga dan 
diselamatkan dari neraka.

• Sholat adalah tiang agama Islam
• Sholat adalah kewajiban paling besar setelah 

syahadat, dan orang-oarng yang menjaganya dijamin 
dengan kebaikan dan juga syurga.

Jamuan di Syurga
Bagi Mereka

yang Mendirikan
Sholat di Masjid

:
َ

ال
َ
َعْن أبي هريرة  عن الَنِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص ق

ُه
َ
ُ ل َّ
ْو َراَح  أعدَّ الل

َ
ى الَمْسِجِد أ

َ
مْن غَدا ِإل

يِه.
َ
دا أْو َراَح متفٌق َعل

َ
َما غ

َّ
ل
ُ
 ك

ً
ِة ُنُزلا في الجنَّ
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1.   Menurut 
Madzab Syafi’i 
tindakan tersebut 
merupakan 
tindakan yang 
salah. Memang ada 
sebuah kesalahan 
yang sering kali 
dilakukan oleh 
orang yang tidak 
memahami Fiqh 
shalat secara 

mendalam. Yaitu 
menyamakan tindakan 

lupa terhadap Rukun Shalat dengan 
tindakan lupa terhadap Sunnah 
Shalat. Padahal cara menyikapi 
keduanya memiliki perbedaan.

Ketika Lupa
Baca 

Qunut
“Barusan saya shalat shubuh  berjamaah di 
musholla dekat rumah. Pada saat rakaat kedua, 
imam lupa  membaca doa Qunut. Setelah 
I’tidal Imam tiba-tiba langsung bersujud tanpa 
membaca doa Qunut. Saat peristiwa itu terjadi, 

makmum beramai-ramai mengucapkan 
‘subhanallah’ untuk mengingatkan 

Imam. Imam yang tersadar 
kemudian berdiri lagi dari 

sujudnya untuk 
membaca doa 
Qunut. Apakah 
ini benar?”

PERTANYAAN

Dalam rangka memotivasi kaum 
muslimin untuk memakmurkan 
masjid, Allah memberikan banyak 

janji dan keutamaan bagi orang yang 
menghadiri shalat jamaah. Di antaranya:

Hadis dari Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إىل  يعمد  ثم  الطهور  فيحسن  يتطهر  رجل  من  وما 
مسجد من هذه املساجد إال كتب اهلل هل بكل خطوة 
خيطوها حسنة،ويرفعه بها درجة،وحيّط عنه بها سيئة

“Jika seseorang wudhu dengan 
sempurna, kemudian menuju masjid, maka 
Allah akan mencatat setiap langkahnya 
sebagai pahala untuknya, mengangkat 
derajatnya, dan menghapuskan dosanya…” 
(HR. Muslim)

Untuk menyempurnakan pahala Anda 
ketika menuju masjid, berikut beberapa 
adab yang diajarkan Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam ketika berangkat ke masjid:

1. Pergi dalam keadaan berwudhu dari 
rumah.

2. Menjauhkan diri dari bau tidak 
enak pada mulut dan badan, 
seperti rokok (yang haram) dan bau 
mulut dari pete, jengkol, bawang, atau 
semacamnya.

3. Bagi pria, dianjurkan untuk 
memperbagus diri dan dianjurkan 
memakai wangi-wangian.

16 AdAB
Pergi ke Masjid

4. Membaca doa ketika keluar rumah
5. Tidak menyela-nyela jari ketika 

berangkat dari rumah menuju masjid 
hingga shalat dilaksanakan.

6. Jalan dengan tenang dan tidak tergesa-
gesa walau sedang telat.

7. Ketika perjalanan menuju masjid, 
hendaklah membaca doa berikut. 

8. Masuk masjid dengan kaki kanan sambil 
membaca doa berikut.

9. Mengucapkan salam ketika masuk 
masjid dengan suara yang didengar oleh 
orang sekitar.

10. Mengerjakan shalat sunnah tahiyyatul 
masjid dua rakaat.

11. Memilih shaf pertama untuk laki-laki 
dan memilih shaf sebelah kanan jika 
mudah.

12. Setelah shalat tahiyatul masjid, duduk 
menghadap kiblat dan mengisi waktu 
dengan: (a) membaca Al-Qur’an Al-
Karim, (b) membaca dzikir, atau (c) 
memperbanyak doa karena doa antara 
azan dan iqamah adalah di antara doa 
yang mustajab.

13. Menunggu shalat dan tidak 
mengganggu orang lain.

14. Tidak ada lagi shalat ketika iqamah 
berkumandang.

15. Kalau sudah dapat azan di masjid, 
tidaklah keluar dari masjid kecuali ada 
hajat.

16. Ketika keluar masjid, keluar dengan 
kaki kiri lalu membaca doa ketika keluar 
masjid.
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Jika anda ingin belajar Fiqh Shalat secara mendalam 
anda bisa datang ke :
Masjid  LAZ Saku Yatim Jln. Veteran 57 Kepuharjo Lumajang (belakang 
Chicken Rockets), setiap Hari Sabtu pukul 09.30 WIB. Kami menyediakan 
kajian fiqh sholat yang mendetail untuk Wali Yatim, donatur maupun 
masyarakat umum secara free. Anda juga bisa mengikuti materi yang 
diberikan, melakukan konsultasi syariah maupun tanya jawab secara 
langsung dengan pengajar.

Informasi lengkap maupun jadwalnya anda bisa menghubungi
contact person:
Nur Farida Ofyantari (0821 4146 3267)  Siti Hudayati (0858 6863 4331)

ab’adh lalu sudah terlanjur pindah 
pada gerakan berikutnya, maka 
dia justru dilarang kembali kepada 
gerakan sebelumnya. Yang harus 
dilakukan adalah dia harus meneruskan 
gerakannya, barulah nanti diakhir shalat, 
setelah Tahiyyat akhir ia disunnahkan 
mengerjakan Sujud Sahwi sebelum 
salam. Jika seseorang tahu aturan ini 
lalu dia tetap melanggar menurut Qaul 
muktamad Madzab Syafi’i sholatnya 
dianggap batal. Sedangkan jika tidak 
tahu aturannya, kesalahan semacam ini 
terhitung dimaafkan.

3. Penjelasan yang saya buat diatas 
sebenarnya merupakan penjelasan 
yang sangat singkat. Adapun penjelasan 
detail dan lengkapnya, sebenarnya 
masih ada beberapa bagian yang harus 
di ketahui, hanya saja terlalu panjang 
dan membingungkan jika harus saya 
jelaskan lewat tulisan semacam ini.
Wallahu a’lam

2. Dalam Madzab Syafi’i jika seseorang 
lupa mengerjakan rukun shalat , orang 
tersebut memang harus kembali pada 
rukun yang terlupa, ditambah lagi 
nanti sesudah Tahiyyat Akhir dia harus 
mengerjakan Sujud Sahwi sebelum 
salam.

 Misalnya :
 Ada orang yang lupa mengerjakan 

rukuk. Setelah berdiri dia tiba-tiba 
langsung sujud. Maka ketika ia sadar 
akan kesalahanya tersebut, ia harus 
kembali melakukan rukuk, meskipun 
saat itu dia sudah terlanjur dalam posisi 
bersujud. Dan nanti sesudah membaca 
Tahiyyat Akhir dia masih diharuskan 
mengerjakan Sujud Sahwi sebelum 
salam.

 Ini berbeda halnya jika orang lupa 
mengerjakan Sunnah Ab’adh dalam 
Shalat. Misalnya lupa membaca doa 
Qunut seperti yang terjadi pada kasus 
di atas. Dalam Madzhab Syafi’i jika 
seseorang  lupa mengerjakan Sunnah 

Oleh : 
Ustadz Muhammad Usman

Alhamdulillah LAZ Saku Yatim 
Indonesia kembali lakukan 
pembukaan tiga sanggar belajar 

gratis sekaligus program Lestari untuk 
yatim dan dhuafa didaerah kecamatan 
Kunir, kecamatan Tekung desa Nogosari 
dan kecamatan Senduro pada bulan 
Agustus 2022.

Dalam acara peresmian dan 
pembukaan sanggar belajar Lestari ini turut 
dihadiri langsung oleh Staff Koordinator 
Program Saku Yatim Indonesia, Akhmad 
Gunawan Hadi Saputra, S.Pd.

Menurut keterang Akhamad Gunawan 
Hadi Saputra selaku Koordinator Program 
yang turut menghadiri pembukaan dan 
peresmian sanggar belajar mengatakan 
sanggar belajar Lestari ini merupakan salah 
satu upaya yang dilakukan oleh lembaga 
untuk memberikan wadah bagi yatim dan 
dhuafa untuk memperoleh pengetahuan 
dibidang akademik khususnya dibidang 
Matematika dan tetlebih nanti dalam 
urusan pembinaan akhlak.

Pembukaan dan Peresmian
Sanggar Belajar Lestari Gratis

“ Harapan saya dengam dibukanya 
sanggar belajar lestari ini mampu 
memberikan perubahan positif dan 
dimanfaatkan secara penuh untuk belajar 
Matematika, Qur’an dan pembinaan 
Akhlak. Semoga hal ini dapat memberikan 
kemudahan bagi anak-anak yatim dan 
dhuafa diwilayah sekitar kampung 
tersebut.” Tandasnya.
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بسم الل الرحمن الرحيم
Allah هلالج لج memberikan  kenikmatan 

kepada kita di masa ini, dengan kemudah 
Mendapatkan Riwayah (Sanad) baik Matn, 
Kitab Para Ulama, Hadits Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, Hingga 
Sanad yang paling Agung - Sanad Al Qur’an 
al Karim.

 Sanad, ibarat mata rantai yang 
terus menyambungkan seorang perowi 
kepada generasi setelahnya, dan 
tentunya ada syarat dan adab-adab yang 
harus diperhatikan seseorang dalam 
meriwayatkan kembali/mengijazahkan 
kembali riwayat (Sanad) yang dia miliki.

 Diantara syarat seorang Mujiz 
(Pemberi Ijazah Sanad), yaitu:

1. Muslim
2. Berakal
3. Baligh
4. Adil (Bukan Mudalis)
5. Dhabt - Kuat Hafalan /Kitabah (catatan)

Apakah kita SUdAH LAYAK
mewariskan Sanad 
yang kita Miliki ???

 Dan termasuk Adab Seorang Mujiz 
adalah :

• Tidak meriwayatkan/mengijazahkan 
sanad yang lebih rendah dari orang lain 
yang lebih tinggi di daerahnya 

• Sepuh Usianya, setidaknya mencapai 40 
tahun ketika memberikan Ijazah, kecuali 
pada dirinya memiliki kepantasan/
kelayakan dari pandangan Ulama di 
jamannya

• Dikenal luas ilmunya dan banyak 
gurunya

• Sanadnya dibutuhkan di daerahnya
• Seorang Mujiz Bukanlah seorang yang 

dikenal sebagai Ahlul Hawa wal Bid’ah
Wallahu’alam

Baarakallahufiekum
✒Abu Shafiyyah

Lumajang - Lembaga Amil Zaka Saku 
Yatim Indonesia bekerjasama dengan 
Komunitas Trailblazer Indonesia dalam 
kegiatan Berbagi Kebahagiaan bersama 500 
Anak Yatim dan Dhuafa dibulan Agustus 
2022.

Sebanyak kurang-lebih 400 anak yatim 
dan dhuafa telah menerima bingkisan dan 
sembako dari LAZ Saku Yatim Indonesia 
yang dikemas dalam program Berbagi 
Kebahagiaan 2022.

Dalam kegiatan penyaluran bingkisan 
Berbagi Kebahagiaan didistribusikan 
secara bertahap di delapan kecamatan 
sekabupaten Lumajang. Yang mana 

Berbagi Kebahagiaan 
Bersama 500 Anak Yatim

dan dhuafa
pendistribusian dimulai dari kecamatan 
Senduro.

“ Tujuan ini yakni berbagi dengan anak-
anak yatim. Agar mereka bisa ikut bahagia 
dan terus semangat mengejar cita-cita 
meskipun dalam kondisi yatim.” Ungkap 
Saputra, Koordinator Program LAZ Saku 
Yatim Indonesia.

Harapannya, dengan adanya santunan 
ini anak yatim bisa merasakan kebahagiaan 
bersama dan bisa lebih semangat dalam 
belajar dan meraih impiannya. Juga kata 
dia, agar menjadi generasi emas bagi 
agama, negara dan bangsa.
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Selangkah demi selangkah 
bunda yatim melangkahkan 
kaki. Meski tak secepat 

berlari, namun tak pernah 
berhenti. Ya itulah kalimat 
yang tepat untuk Tim Bina 
Bunda Yatim LAZ Saku Yatim 
Indonesia. Kali ini Bina Bunda 
Yatim membersamai bunda 
yatim mengikuti pelatihan 
membuat puding dan roti yang 
yummy. Dengan tujuan untuk 
memandirikan finansial bunda 
yatim.

Kemajuan tekhnologi 
yang semakin modern serta 
kaya akan manfaat dan 
kemudahan untuk dapat 
membuka peluang berproduksi 
baik secara mandiri maupun 
perusahaan besar. Bagi bunda 
yatim bisa berjualan tanpa 
meninggalkan rumah serta 

mengabaikan pengasuhan terhadap anak-anaknya 
adalah hal tidak mudah. Dengan memanfaatkan 
teknologi gadget bunda yatimpun mampu bekarya 
dan berpenghasilan secara mandiri. Namun, gadget 
seperti dua bilah mata pisau yang dapat menghidupi 
sekaligus membunuh. Tergantung bagaimana tangan 
yang mengolahnya. Oleh karena itu Bina bunda yatim 
bersama sahabat UMKM mengarahkan bunda yatim 
untuk memanfaatkan gadget agar dapat menghidupi 
dan tidak salah arah.

Pelatihan bunda yatim oleh H.M Catering & Bakery 
yang memberi kesempatan kepada bunda yatim untuk 
belajar bersama. Mulai dari memasak, membuat kue, 
tehnik pemasaran juga trik dan tips agar kue dan roti 
nampak cantik dan menarik. Hasil pelatihan tersebut 
dipasarkan melalui gadget yang dimiliki oleh bunda 
yatim. 

Pelatihan yang sederhana, namun sangat besar 
manfaatnya bagi bunda yatim. Kami tim bina bunda 
yatim serta bunda yatim sangat berterima kasih 
kepada Bu Henny owner H.M Catering & Bakery atas 
kesempatan yang di berikan kepada kami untuk 
belajar, berkarya dan berpenghasilan. 

Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan pahala 
jariyah yang terus mengalir hingga Jannah.... Aamiin.

Pelatihan Membuat Roti
dan Puding Bagi Bunda Yatim

Dalam hadis disebutkan riwayat al-
Tirmidzi dari Abu Sa’id al-Khudry, 
bahwa Rasulullah saw. bersabda, 

yang artinya, ”Apabila kamu melihat 
seseorang biasa pergi ke masjid maka 
saksikanlah ia benar-benar beriman, 
karena sesungguhnya Allah swt. berfirman; 
Sesungguhnya hanya yang memakmurkan 
masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan hari akhir”.

Lantas bagaimana sebenarnya makna 
memakmurkan masjid, apakah hanya 
dengan berlomba – lomba membangun 
masjid dengan gaya dan design yang megah? 
Ternyata tidak cukup dengan itu, tetapi yang 
lebih mendasar, makna dari memakmurkan 
masjid adalah dengan mengunjungi masjid 
untuk melakukan berbagai aktivitas ibadah 
demi kemakmuran masjid tersebut. Dalam 
syariat Islam seorang muslim misalnya, 
sangat dianjurkan untuk shalat berjamaah 
di masjid lima kali sehari, bahkan pahala 
shalat berjamaah di masjid memiliki 
keutamaan pahala berlipat-lipat sampai 
dua puluh tujuh derajat dibandingkan 

shalat sendirian di rumah, ditambah lagi 
‘bonus’ pahala melangkahkan kaki menuju 
masjid, beri’tikaf di dalamnya yang bernilai 
ibadah.

Oleh karena itu, kesadaran akan 
pentingnya memakmurkan masjid ini harus 
dimulai sejak usia dini dan membutuhkan 
pembiasaan. Sudah sekarang saatnya umat 
Islam, baik anak-anak, remaja, pemuda dan 
orang tua untuk memakmurkan masjid 
sebagai jalan menggapai surga dunia dan 
akhirat.

Memakmurkan Masjid 
TIdAK SEKEdAR MEMBANGUN 

dAN MEMPERBAIKI MASJId SECARA FISIK

Bagi Ayah/Bunda/Kakak/Adek yang 
berminat untuk bergabung bersama kami 

bisa menghubungi kontak Customer Service

atau juga langsung datang ke kantor 
Bimbel Spectrum di Jalan Veteran No. 57 

Kepuharjo – Lumajang.

BimBel Spectrum 
lumajang

 0821 4210 9430
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Pengalaman Pertama 
Masuk Masjid Nabawi
Perjalanan menuju Kota 

Madinah dan berkunjung 
ke Masjid Nabawi adalah 

kerinduan yang tak perah padam. 
Berjalan di kota suci, menginjak 
tanah yang sama, yang lima belas 
abad lalu kaki-kaki mulia berada 
di atasnya. Ya, Rasulullah dan 
para sahabatnya hidup di sana 
satu generasi lamanya. Selalu 
ada pengalaman pertama untuk 
kemudian ingin mengulanginya. 
Demikian juga para sahabat 
merasakan pengalaman pertama 
mereka memasuki Kota Madinah.

Ada cerita menarik dari 
seorang sahabiyat yang bernama 
Qailah binti Makhramah 
radhiallahu ‘anha tentang 
pengalaman pertamanya 
masuk Masjid Nabawi. Kisah ini 
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani 
dalam al-Mu’jam al-Kabir dan juga 
al-Bukhari dalam Adab al-Mufrad. 

Qailah bercerita: Aku datang 
menemui Rasulullah saat beliau 
sedang mengimami masyarakat 
di shalat subuh. Ia menyebutkan 

bahwa jamaah laki-laki hampir tak 
saling kenal karena keadaan yang 
masih gelap. Dan bintang-bintang 
masih bersinar di langit. Lalu aku 
memasuki masjid. Aku berbaris 
memasuki shaf. Berdiri di samping 
laki-laki. Karena waktu itu aku 
baru saja memeluk Islam.

. قال ريض اهلل  امرأة  أنا  ؛ بل  فقلت هل ال 
فاذهيب  تفتنينين  أن  قد كدِت  إنك   : عنه 

فصيل مع النساء
Seorang lelaki di sampingku 

bertanya, “Kamu ini laki-laki atau 
perempuan?” Aku menjawab, 
“Aku perempuan”. Sahabat laki-
laki tersebut berkata,  “Sungguh, 
hampir saja engkau memfitnahku. 
Pergilah, shalatlah bersama para 
wanita.”  Lalu kulihat barisan shaf 
perempuan di sisi dekat rumah-
rumah istri Nabi. Saat masuk 
masjid tadi aku tak menyadari 
adanya shaf tersebut. Aku pun 
menuju ke sana dan bershaf 
bersama kaum perempuan.

Inilah pengalaman pertama Qailah 
masuk Masjid Nabawi. Ia masuk di 
saat hari masih gelap. Dan salah 
masuk barisan. Bagi Anda yang pernah 
berkunjung ke Masjid Nabawi, pastilah 
memiliki pengalaman pertama. Bisa 
saja pengalaman itu unik atau kagum 
dan haru sama seperti kaum muslimin 
pada umumnya saat memasuki masjid 
yang mulia itu. 

Dari kisah ini, ada beberapa 
pelajaran yang bisa kita petik, yaitu: 

a. Pertama: Walaupun gelap dan 
dalam keadaan shalat, kita tahu 
kualitas shalat para sahabat,  
mereka tetap khawatir dengan 
pengaruh yang diberikan seorang 
wanita. Apalagi kita di zaman 
sekarang dengan keadaan terang, 
wanita berhias dengan usaha 
maksimal yang mereka bisa, dan 
di luar masjid, layaknya kita lebih 
khawatir lagi.

b. Kedua: Wanita hendaknya tidak 
berdandan ketika berada di tempat 
yang berpotensi bertemu laki-laki 
asing. Agar dia aman dari gangguan 
laki-laki jahat. Dan laki-laki yang 
baik terbantu untuk menundukkan 
pandangan. Bahkan pada saat 
umroh memasuki Masjid Nabawi 
dan Masjid Haram sekalipun.

c. Ketiga: seorang yang baru memeluk 
Islam hendaknya shalat bersama 
jamaah. Karena ia belum banyak 
menghafal doa-doa shalat, maka 
bacaannya bisa ditanggung oleh 
imamnya.

d. Keempat: semangat para sahabat 
shalat di belakang Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Oleh Nurfirti Hadi (@nfhadi07)

https://kisahmuslim.com/6265-
pengalaman-pertama-masuk-masjid-
nabawi.html#more-6265
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Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku 
sendiri dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali 
Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari 
sisi-Mu, kasihanilah diriku, sesungguhnya Engkaulah 

yang Maha Pengampunan lagi Maha Penyayang.”

[HR. Bukhari dan Muslim]

Doa
Ampunan

yang Diajarkan Pada Abu Bakar
(Dibaca Sebelum Salam)

Karyaku

Mochammad
Fadli Achmad
(kelas : 2 SD)

Ajeng Dwi Putri
(kelas : TK B )

Mau Karyamu
Dimuat Disini?

Yuk kirimkan karyamu
ke redaksi majalah 

Di kantor Saku Yatim 
Jl. Veteran No. 57 – Lumajang 
atau melalui 085746067998
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LAZ Saku Yatim mengajak masyarakat (yang memiliki usaha)
menginfakkan sebagian keuntungannya untuk Beasiswa Anak Yatim Dhuafa.

Siapa yang mau menyusul?

Lembaga amiL Zakat SakU Yatim
Jl. Veteran No.57 Kepuharjo Lumajang,  Telp. 0334- 889008 / 0822 4503 0303

Dengan mengucap 

saya bersedia menjadi Donatur Lembaga Amil Zakat Saku Yatim

Nama :  ..........................................................................................................................................................................................................

  (Harap di sesuai KTP dan nama panggilan jika perlu)

No Telp/ HP :  ..........................................................................................................................................................................................................

Alamat Rumah  :  ..........................................................................................................................................................................................................

Alamat Kantor :  ..........................................................................................................................................................................................................

Nama Instansi :  ..........................................................................................................................................................................................................

E Mail :  ..........................................................................................................................................................................................................

Alamat Pengambilan :  ..........................................................................................................................................................................................................

Jenis Pengambilan :   Via Petugas   Via transfer   Via Datang ke RPI

Bersedia Menyalurkan :   Zakat   Infaq   Shodaqoh   Wakaf

    Rp 50.000   Rp. 100.000   Rp. 200.000.-/bulan

    Rp. ......................................................

 .......................................... , ............................................... , 20 .............
 Petugas Donatur

 ( ..................................................... ) ( ..................................................... )

FOrMULIr DONATUr



NO KETErANGAN  PENErIMAAN  PENGELUArAN 
SALDO AWAL KAS DAN SETArA KAS  Rp 445,309,056
POS PENErIMAAN

1 Pos Infaq
Infaq Rutin  Rp 46,090,000 
Infaq Insidental  Rp 77,655,034 
Infaq Dunia Islam  Rp 2,621,000 
Sedekah Pagi  Rp 3,278,700 
Infaq Parsel Lebaran  Rp - 
Infaq Sembako  Rp 349,000 
Infaq Ota  Rp 30,840,000 
Infaq Buka Puasa  Rp 550,000 

2 Pos Zakat
Zakat Profesi  Rp 2,125,000 
Zakat Maal  Rp 6,155,000 
Zakat Fitrah  Rp - 

3 Pos Waqaf
Waqaf Pembangunan  Rp 33,723,819 
Waqaf Al Quran  Rp 660,000 

4 Pos Qurban  Rp 46,750,000 
5 Pos Fidyah  Rp - 

JUMLAH PENERIMAAN  Rp 250,797,553 
POS PENGELUArAN

6 BIDANG PENDIDIKAN  Rp 69,377,944 
7 BIDANG EKONOMI  Rp 4,060,000 
8 BIDANG KESEHATAN  Rp 4,000,000 
9 BIDANG DAKWAH  Rp 36,434,601 

10 BIDANG SOSIAL  Rp -   
11 BIDANG SDM DAN OPERASIONAL 

PEGAWAI
 Rp 31,330,131 

12 BIDANG PEMBANGUNAN (WAQAF)  Rp 11,765,500 
13 BIDANG WAQAF AL QURAN  Rp -   
14 QURBAN  Rp -   
15 LKSA YAYASAN RPI  Rp -   
16 DANA NON ZISWAF  Rp 132,346  Rp 433,074 

JUMLAH  Rp 696,238,955  Rp 157,401,250 
SALDO BULAN JUNI 2022  Rp 538,837,705  Rp 538,837,705 

2 SALDO WAKAF PEMBANGUNAN  Rp 342,361,999 
3 SALDO WAQAF QURAN  Rp 23,125,499 
4 SALDO TABUNGAN QURBAN  Rp 46,000,000 
5 SALDO SEMERU  Rp 40,816,678 
6 SALDO PEMBANGUNAN KOPERASI  Rp 76,847,300 

JUMLAH  Rp 538,837,705  Rp 529,151,476 
SISA SALDO ZIS LAZ SAKU YATIM  Rp 9,686,229  Rp 9,686,229 
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LAZ SAKU YATIM INdONESIA
Perkembangan Pembangunan

Gedung Asrama
PPTQ Baitul Furqon 

Putra

BANK INfAq ZAKAt WAqAf
Mandiri 14300.4040.6868 14300.3030.2929 14300.6161.7575
BSI-BSM 717.999.7899 717.888.7895 7059.113.202
BNI 37.5600.9999 - 34.5560.9999
BRI 0044.0100.0069.561 0044.0133.3333.566 0044.0100.0000.567
BCA 125.2121.999 - -

Rekening donasi An. LAZ Saku Yatim Indonesia




