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DO’A MASUK MASJID

.اب َر ْح َم ِت َك
َ اَللّ ُه َّم ا ْفتَ ْح لِ ْي اَ ْب َو

Langkah kecil untuk perubahan…

“Allahummaf-tahlii abwaaba rahmatika”.

Artinya :
“Wahai Tuhanku, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu”.

DO’A KELUAR MASJID

.ضلِ َك
ْ َسأَلُ َك ِمنْ ف
ْ اَللّ ُه َّم اِنِّ ْي أ

“Allahumma innii as-aluka min fadhlika”.
Artinya :
“Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu akan
segala keutamaan-Mu”.

LAPORAN KEUANGAN MEI 2013

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID
Saldo Awal
: Rp. 80. 819.700, Pemasukan
: Rp. 500.000, Pengeluaran
: Rp. 0,Saldo Akhir
: Rp. 81.319.700 ,-
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Diterbitkan oleh Bidang Humas DKM Al Fattah Serpong Terrace
16 Rajab 1434 H
26 Mei 2013
Alhamdulillahi
Rabbil’alamin, Segala Puji
bagi Rabb semesta alam,
Sholawat & Salam kita
sampaikan pada
Nabiyulloh Teladan
Muhammad SAW, beserta
keluarga, Sahabat dan
pengikutnya yang tetap
setia meniti sunnahnya
sampai Yaumil Qiyamah.
Kami mengucapkan syukur
atas terbitnya buletin “AlFattah” edisi perdana ini.
Hal ini semata-mata hanya
limpahan Rahmat & Izin
Kehendak-Nya.
Buletin yang sengaja kami
sajikan ini sebagai salah
satu wasilah & ikhtiar
perbaikan akhlaq & wadah
dalam penyampaian
informasi kepada warga
Muslim Serpong Terrace.
Akhirnya, tiadalah gading
yang tak retak dalam
penyampaian kami ini,
untuk itu masukan, kritik
& saran kami tunggu.
Mohon maaf atas segala
salah & khilaf. Semoga
bermanfaat. Wassalam

Penanggung Jawab : Arif Hudiyono (Ketua DKM Al Fattah); Redaksi : Akhmad Yogi P., Sony B.
Kritik/Saran bisa disampaikan melalui email : dkm.alfattah@yahoo.com
Edisi Perdana, Mei 2013

“ Terimakasih ”
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.
Alhamdulillahi robbil 'alamin.
Allahumma Sholli 'ala Muhammad wa'ala sayyidina Muhammad
Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Panitia
Pembangunan Masjid Al Fattah Serpong Terrace, mengucapkan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
partisipasi dan dukungan yang diberikan untuk pembangunan
Masjid Al Fattah.
Dana untuk pembangunan Masjid sampai saat ini telah terkumpul
Rp. 81.319.700,- (Delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan
belas ribu tujuh ratus rupiah). Pada hari Ahad, 19 Mei 2013 telah
mulai dilakukan pengeboran sumur dan pada hari Senin, 20 Mei
2013 sudah dimulai persiapan proses pembangunan.
Hasil rapat pada hari Sabtu, 18 Mei 2013 telah disepakati bersama
bahwa acara “Peletakan Batu Pertama” Pembangunan Masjid Al
Fattah Serpong Terrace insyaAllah akan dilaksanakan pada Ahad,
23 Juni 2013. Kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr untuk berkenan
hadir dalam acara tersebut.
Kami Panita berdoa semoga amal jariah Bapak/Ibu / Sdr senantiasa
diberi rizqi yang berkah, semakin maju usahanya, diberi anak yang
soleh dan solehah, diberi panjang umur, banyak rezeqi dan sukses
selalu. Amin ya Robbal Alamin.
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh..

“Keutamaan Berinfak di Jalan Allah SWT”
Oleh : Arif Hudiyono
Berinfak, sedekah, zakat merupakan suatu amal ibadah yang Allah SWT
perintahkan kepada para hamba Nya dimana dengan amal ibadah tersebut Allah
ingin memberikan pahala yang sangat banyak dan mensucikan harta serta
menjauhkan dari bencana. Seperti firman Allah SWT berikut :
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka
Allah akan melipat-gandakan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh
pahala yang banyak. (yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mu’min lakilaki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah
kanan mereka, (dikatakan kepada meraka): Pada hari ini ada berita gembira
untukmu, (yaitu) syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu
kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar.” (QS. Al-Hadiid, 57:11-12).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa‘i
dan Ahmad, Rasullulah SAW bersabda bahwa apabila seorang manusia
meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal yaitu shodaqoh
jariyah, anak shalih yang mendo’akannya dan ilmu yang bermanfaat
sesudahnya
Selain itu bahwa Amal Jariyah merupakan amal ibadah yang pahalanya akan
terus mengalir meskipun seseorang tersebut telah meninggal dunia, sehingga
InsyaAllah jika harta kita di Infakkan untuk pembangunan Masjid maka kita akan
mendapatkan pahala selagi Masjid tersebut masih difungsikan untuk beribadah
kepada Allah SWT.
اب ه هو ( إسماع يل حدث ىا قال وا حجر واب ه ) سع يد اب ه ي ع ىي ( وق ت ي بت أي وب ب ه ي ح يى حدث ىا
إذا قال س لم و ع ل يه هللا ص لى هللا رسول أن هري رة أبي عه أب يه عه ال عالء عه ) جع فر
له ي دعو صالح ولد أو ب ه ي ى ت فع ع لم أو جاري ت صدقت مه إال ث الث ت مه إال عم له ع ىه او قطع اإلوسان ماث

Banyak sekali hadits Rosululloh SAW dan firman Allah SWT tentang keutamaan
berinfak di jalan Allah berikut :
Hadits riwayat Usman bin Affan ra: ”Barang siapa yang membangun sebuah
masjid karena mengharapkan keridhaan Allah SWT, maka Allah akan
membangun untuknya sebuah rumah di surga. (H.R Bukhari dan Muslim).
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran)
bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha
Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah, 2:261)
Kalau kita melihat dari Firman Allah dan Hadits tersebut semua amal ibadah
tersebut akan dikembalikan kepada manusia manfaatnya diantaranya Allah akan
melipatgandakan pahalanya, memperoleh pahala yang banyak dan
membangunkan rumah di surga. Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba
untuk beribadah kepada Allah SWT terutama berinfak di jalan Nya, saat ini
Panitia Pembangunan Masid Serpong Terrace mengharapkan bantuan dari
warga Serpong Terrace untuk terlaksananya pembangunan masjid tersebut, bisa
melalui rekening Mandiri Syariah No. Rek : 704 964 5907 an. Irwan Kurnia
QQ Masjid Al Fattah. Diharapkan bahwa Masjid ini akan dapat dipergunakan
untuk sholat Tarawih Bersama di bulan Ramadhan di bulan Juli mendatang.

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah (yakni Ibnu
Sa’id) dan Ibnu Hajar, mereka berkata : Telah menceritakan kepada kami Isma’il
(dan dia adalah Ibnu Ja’far) dari al-’Ala’i dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa
Rasulullah saw bersabda : “Jika seorang manusia mati, terputus darinya
‘amalnya kecuali dari 3 (perkara) : Shodaqoh jariyah, atau ‘ilmu yang
bermanfa’at, atau anak sholeh yang berdo’a baginya”. (HR. Muslim 14-(1631)).
Maka sesungguhnya itulah harta yang sebenarnya buat kita, harta yang kita
sedekahkan/infakkan di jalan Allah SWT.

INFO KAJIAN RUTIN

Ust. A. Fannar Sukri (BATAN)
Setiap Ahad, Pukul : 20.00 WIB di Masjid Al Fattah Serpong Terrace

