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Keutamaan Dan Amalan Bulan Ramadhan  

(Dipetik dari lankarani.org dari kitab Mafatih al-J inan) 

Syaikh Shaduq ra meriwayatkan dari Imam Ridha as dengan sanad mu’tabar, dari kakek-
kakek beliau as, dari Amirul Mukminin as bahwa Rasulullah SAWW berkhotbah pada 
suatu hari seraya bersabda, “Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan 
Allah dengan membawa berkah, rahmat dan ampunan; sebaik-baik bulan di sisi Allah; 
hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama, malam-malamnya adalah malam-malam 
yang paling utama, dan saat-saatnya adalah saat-saat yang paling utama; sebuah bulan 
yang kalian telah diundang untuk menghadiri jamuan Allah, dan di bulan ini, kalian telah 
dijadikan orang-orang yang berhak mendapatkan karunia Allah. Nafas-nafas kalian di 
dalamnya adalah tasbih, tidur kalian adalah ibadah, setiap amalan kalian diterima, dan 
doa kalian dikabulkan. Maka, mohonlah kepada Allah, Tuhan kalian dengan niat yang 
jujur dan kalbu yang bersih agar Ia memberikan taufik kepada kalian untuk menjalankan 
puasa dan membaca al-Kitab-Nya; karena orang yang celaka adalah orang yang 
terhalangi dari ampunan Allah pada bulan yang agung ini; ingatlah dengan rasa lapar dan 
dahaga kalian pada bulan ini rasa lapar dan dahaga hari kiamat, bersedekahlah kepada 
orang-orang fakir dan miskin kalian, hormatilah orang-orang yang lebih tua dari kalian, 
kasihanilah anak-anak kecil, sambunglah silaturahmi kalian, jagalah lidah kalian, jagalah 
mata kalian hingga tidak melihat apa yang dilarang, jagalah telinga kalian hingga tidak 
mendengarkan apa yang tidak diperbolehkan, berbelas-kasihlah kepada anak-anak yatim 
agar Allah berbelas-kasih kepada kalian, bertaubatlah kepada-Nya dari dosa-dosa kalian, 
angkatlah tangan kalian untuk berdoa di waktu-waktu shalat kalian; karena waktu-waktu 
itu adalah waktu yang paling utama; Allah akan melihat para hamba-Nya pada waktu itu 
dengan rahmat, menjawab mereka jika bermunajat kepada-Nya, memenuhi (panggilan) 
mereka jika memanggil-Nya, dan mengabulkan doa mereka jika memohon kepada-Nya.  

Wahai manusia, sesungguhnya diri kalian terikat oleh amal-amal kalian. Maka, 
bebaskanlah ia dengan istighfar kalian; dan pundak kalian dibebani oleh dosa-dosa, maka 
ringankanlah dosa-dosa itu dengan panjangnya sujud kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah 
SWT telah bersumpah demi kemuliaan-Nya untuk tidak menyiksa orang-orang yang 
melakukan shalat dan bersujud, dan tidak menakut-nakuti mereka dengan api neraka 
ketika semua manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. 

Wahai manusia, barangsiapa memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada seorang 
mukmin yang sedang berpuasa pada bulan ini, pahala itu semua adalah membebaskan 
budak dan pengampunan baginya terhadap dosa-dosanya yang telah berlalu.” 

Salah seorang sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, tidak semua dari kami yang mampu 
untuk melakukan hal itu!” 

Beliau bersabada, “Cegahlah api neraka dari diri kalian walaupun dengan sekerat kurma 
dan dengan seteguk air. Karena Allah SWT akan menganugrahkan pahala tersebut bagi 
orang yang melakukan amalan yang sepele ini jika tidak mampu lebih dari itu. 
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Wahai manusia, barangsiapa memperbaiki akhlaknya pada bulan ini, ia akan dapat 
melintasi Shirat (jembatan akhirat dengan mudah) ketika semua kaki tergelincir pada 
waktu itu; barangsiapa memperingan beban hamba sahayanya (baca : pembantunya) pada 
bulan ini, maka Allah akan memperingan hisab (amal)nya; barangsiapa mencegah 
berbuat keburukan (kepada orang lain), Allah akan mencegah kemurkaan-Nya kepadanya 
ketika ia berjumpa dengan-Nya; barangsiapa menghormati seorang anak yatim, maka 
Allah akan menghormatinya ketika ia berjumpa dengan-Nya; barangsiapa menyambung 
tali silaturahmi pada bulan ini, maka Allah akan mengucurkan rahmat-Nya kepadanya 
ketika ia berjumpa dengan-Nya; barangsiapa memutuskan tali silaturahminya pada bulan 
ini, Allah akan memutuskan rahmat-Nya ketika ia bertemu dengan-Nya; barangsiapa 
malakukan shalat sunnah pada bulan ini, maka Allah akan menetapkan ia bebas dari api 
neraka; barangsiapa mengerjakan sebuah kewajiban pada bulan ini, niscaya ia akan 
mendapatkan pahala orang yang melaksanakan tujuh puluh kewajiban di bulan lain; 
barangsiapa memperbanyak shalawat kepadaku pada bulan ini, maka Allah akan 
memperberat timbangannya ketika semua timbangan meringan; barangsiapa membaca 
satu ayat Al-Qur’an pada bulan ini, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang 
yang mengkhatamkan Al-Qur’an di bulan lainnya. 

Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga terbuka pada bulan ini; maka, mohonlah 
kepada Allah, Tuhan kalian agar tidak menutupnya, dan pintu-pintu neraka tertutup; 
maka, mintalah kepada Tuhan kalian agar tidak membukanya, serta tangan-tangan setan 
terbelenggu; maka, mohonlah kepada Tuhan kalian agar ia tidak menguasai kalian ....” 

Syaikh Shaduq meriwayatkan bahwa ketika bulan Ramadhan tiba, Rasulullah saw 
membebaskan setiap tawanan dan memberikan (permintaan) setiap peminta. 

Penulis berkata, “Bulan Ramadhan adalah bulan Tuhan semesta alam dan bulan yang 
paling mulia. Sebuah bulan yang di dalamnya pintu-pintu langit, surga, dan rahmat 
dibuka (lebar-lebar) dan pintu-pintu neraka ditutup (rapat-rapat). Di dalam bulan ini 
terdapat sebuah malam yang ibadah pada malam itu lebih baik dari ibadah seribu bulan. 
Oleh karena itu, pikirkanlah bagaimanakah kita akan menjalani malam dan harinya, dan 
bagaimana kita akan menjaga anggota badan kita dari maksiat kepada Tuhan kita. Jangan 
sampai kita tidur lelap di malam harinya dan melupakan Allah di siang harinya. 
Sesungguhnya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di akhir setiap hari selama bulan 
Ramadhan ketika saat berbuka puasa tiba, Allah Ta’ala akan membebaskan ribuan orang 
dari api Jahanam. Ketika malam dan siang hari Jumat tiba, pada setiap saatnya Allah akan 
membebaskan ribuan orang yang telah wajib mendapatkan siksa dari api neraka, dan di 
malam dan siang terakhir bulan Ramadhan Allah akan membebaskan (orang-orang dari 
api neraka) sejumlah hamba yang telah dibebaskan selama bulan itu. Oleh karena itu, 
jangan sampai bulan Ramadhan berlalu sedangkan dosa kita masih belum diampuni dan 
ketika orang-orang yang berpuasa sedang menerima pahala masing-masing, kita termasuk 
di antara orang-orang yang merugi. Dekatkanlah diri kita kepada Allah SWT dengan 
membaca Al-Qur’an pada malam dan siang harinya, mengerjakan shalat, dan 
bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, mengerjakan shalat di waktu 
fadhilahnya, memperbanyak istighfar dan doa.  
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Diriwayatkan dari Imam ash-Shadiq as, ‘Barangsiapa tidak diampuni (dosanya) di bulan 
Ramadhan, maka ia tidak akan diampuni hingga tahun depan kecuali jika ia menghadiri 
Arafah.’ 

Hindarkanlah diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan berbuka puasa 
dengan makanan haram dan berperilakulah sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh 
Imam ash-Shadiq as. Beliau berkata, ‘Ketika engkau berpuasa, hendaknya telinga, mata, 
rambut, kulit, dan seluruh anggota badanmu juga berpuasa.’ Yaitu, mencegah diri dari 
hal-hal yang diharamkan, bahkan dari hal-hal yang makruh. Beliau juga berkata, ‘Jangan 
sampai hari berpuasamu seperti saat berbuka puasamu.’ Beliau juga berkata, ‘Berpuasa 
bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Bahkan, di siang hari jagalah lidah 
kalian dari berkata bohong, hindarkanlah pandangan kalian dari hal-hal yang haram, 
janganlah bertikai dengan sesama kalian, jauhkanlah rasa iri hati, janganlah menggunjing, 
janganlah berdebat, janganlah bersumpah bohong, bahkan janganlah bersumpah 
meskipun benar, janganlah mencerca, janganlah mengejek, janganlah berbuat lalim, 
janganlah berbuat tolol, berlapang dadalah, janganlah lupa kepada Allah dan shalat, 
diamlah dari membicarakan apa yang tidak pantas diucapkan, bersabarlah, berbuat 
jujurlah, jauhilah orang-orang jahat, hindarilah perkataan jelek, berbohong, berdusta, 
bermusuhan dengan manusia, berprasangka jelek, menggunjing, dan mengadu-domba, 
yakinlah bahwa kalian telah mendekati akhirat, tunggulah kemunculan al-Qâ`im keluarga 
Muhammad, harapkanlah pahala akhirat, dan persiapkanlah bekal amal saleh untuk 
perjalanan akhirat. Tenangkanlah hati kalian, tenangkanlah anggota tubuh kalian, 
bersikaplah rendah hati, khusyuk, dan hina seperti seorang hamba yang takut kepada 
tuannya, takutlah kepada siksa Allah, berharaplah akan rahmat-Nya, sucikanlah hati 
kalian dari cela dan batin kalian dari tipu-daya dan makar, bersihkan badan kalian dari 
segala kotoran, bebaskan diri kalian dari selain Allah dan ketika berpuasa, murnikanlah 
wilâyah kalian hanya untuk-Nya, janganlah kalian lakukan apa yang Allah telah melarang 
kalian untuk melakukannya, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, 
takutlah kepada Allah Yang Maha Perkasa berkenaan dengan apa yang pantas bagi-Nya 
untuk ditakuti, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, hadiahkanlah 
ruh dan badan kalian kepada Allah Azza Wajalla di hari-hari puasa kalian ini, kosongkan 
hati kalian hanya demi kecintaan kepada-Nya dan mengingat-Nya, dan gunakan tubuh 
kalian untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Jika 
kalian telah melakukan semua itu, berarti kalian telah melaksanakan apa yang layak bagi 
kewajiban puasa dan menaati perintah-perintah Allah, dan jika kalian lengah dalam 
melakukan apa yang telah kujelaskan itu, keutamaan dan pahala kalian akan berkurang 
sesuai dengan kadar kelengahan kalian. Sesungguhnya ayahku berkata, ‘Rasulullah saw 
pernah mendengar seorang wanita mencerca sahayanya di siang hari bulan puasa. Beliau 
meminta makanan (dari orang yang hadir waktu itu) dan berkata kepada wanita itu, 
‘Makanlah!’ ‘Aku sedang berpuasa’, jawabnya. Beliau bersabda, ‘Bagaimana mungkin 
engkau berpuasa sedangkan engkau telah mencerca sahayamu? Berpuasa bukanlah 
sekedar menahan diri dari makan dan minum. Sesungguhnya Allah telah menjadikan 
puasa sebagai tabir dari seluruh keburukan, perilaku buruk, dan ucapan jelek. Alangkah 
sedikitnya orang-orang yang berpuasa dan alangkah banyaknya orang-orang yang hanya 
merasakan lapar.’ 
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Amirul Mukminin as berkata, ‘Alangkah banyaknya orang berpuasa yang tidak 
mendapatkan dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar, dan alangkah banyaknya orang 
beribadah yang tidak mendapatkan dari ibadahnya kecuali kelelahan. Sungguh alangkah 
baiknya tidurnya orang-orang yang berakal, karena hal itu lebih utama dari ibadah orang-
orang yang dungu dan alangkah baiknya tidak berpuasanya orang-orang yang berakal, 
karena hal itu lebih utama dari berpuasanya orang-orang yang tolol.’ 

Telah diriwayatkan dari Jabir bin Yazid, dari Imam Muhammad al-Baqir as bahwa 
Rasulullah saw bersabda kepada Jabir bin Abdillah, ‘Wahai Jabir, ini adalah bulan 
Ramadhan. Barangsiapa berpuasa di siang harinya, beribadah di sebagian malamnya, 
mencegah perut dan kemaluannya dari hal-hal yang telah diharamkan, dan menjaga 
mulutnya, ia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana ia keluar dari bulan ini.’ 

Jabir berkta, ‘Alangkah bagusnya hadis yang telah Anda sabdakan itu!’ 

‘Alangkah beratnya persyaratan (amalan) yang telah kusebutkan itu’, Rasulullah SAWW 
menimpali.” 

Amalan-amalan bulan ini akan dijelaskan dalam dua bagian dan satu penutup. 

Bagian Pertama: Amalan Umum Bulan Ramadhan 

Amalan umum ini terbagi dalam empat bagian: 

a. Amalan yang Dilakukan pada Siang dan Malam Ramadhan 

Sayid Ibn Thawus ra meriwayatkan dari Imam al-Baqir dan Imam ash-Shadiq as, 
“Bacalah (doa ini) setelah mengerjakan shalat wajib dari awal hingga akhir Ramadhan.” 

 اَللَّهم ارزقِْني حج بيِتك الْحراِم ِفي عاِمي هذَا و ِفي كُلِّ  
ي ِفي ِنيتقَيا أَباٍم مالَ ع ٍق، وِة ِرزعس ٍة واِفيع و كٍر ِمنس

 فَِة وِرياِهِد الششالْم ِة وماِقِف الْكَِريوالْم ِتلْك ِمن ِلِنيخت
ِزيارِة قَبِر نِبيك صلَواتك علَيِه و آِلِه و ِفي جِميِع حواِئِج 

 ،ِلي ِة، فَكُنالْآِخر ا وينالد و قِْضيا تمِفي أَلُكأَس يِإن ماَللَّه
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تقَدر ِمن الْأَمِر الْمحتوِم ِفي لَيلَِة الْقَدِر ِمن الْقَضاِء الَِّذي الَ 
يرد و الَ يبدلُ أَنْ تكْتبِني ِمن حجاِج بيِتك الْحراِم 

 سعيهم الْمغفُوِر ذُنوبهم الْمكَفَِّر الْمبروِر حجهم الْمشكُوِر
عنهم سيئَاتهم، و اجعلْ ِفيما تقِْضي و تقَدر أَنْ تِطيلَ 

 ِريمع)ِتكطَاع ِفي ( ينع يدؤت و ِقيِرز لَيع عسوت و
 ِمينأَمانِتي و ديِني، آِمين رب الْعالَ

Ya Allah, anugerahkanlah padaku untuk melaksanakan haji ke rumah-Mu yang mulia di 
tahunku ini dan di setiap tahun selama Engkau menghidupkanku dalam kemudahan dari-
Mu, ‘afiat, dan kelapangan rezeki dan jangan Kau campakkan aku dari tempat-tempat dan 
makam-makam mulia itu, serta dari menziarahi kubur Nabi-Mu, semoga shalawat-Mu 
selalu terlimpahkan atasnya dan keluarganya, dan bantulah aku dalam (menggapai) hajat 
dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu berkenaan dengan ketentuan pasti 
yang akan Kau tentukan dan pastikan (bagiku) di malam Lailatul Qadr, qadha yang tidak 
dapat ditolak dan dirubah agar Kau menulis namaku di antara para peziarah rumah-Mu 
yang suci yang mabrur haji mereka, yang disyukuri usaha mereka, dan yang ditutupi 
kejelekan-kejelekan mereka, dan tentukanlah di antara kententuan yang akan Kau 
tentukan dan pastikan hendaknya Kau mepanjangkan umurku (dalam ketaatan kepada-
Mu), melapangkan rezekiku, dan memenuhi bagiku amanah dan utang-utangku. Amin, 
Robbal ‘alamin.  

Bacalah (doa berikut ini) setelah mengerjakan shalat wajib. 

  ِظيمالْع بالر تأَن ،مِحيا ري را غَفُوي مِظيا عي ِليا عي
الَِّذي لَيس كَِمثِْلِه شيئٌ، و هو السِميع الْبِصير، و هذَا 

 ِر ووهلَى الشع هلْتفَض و هفْترش و هتمكَر و هتظَّمع رهش
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رهالش وانَ هضمر رهش وه و ،لَيع هامِصي تضفَر الَِّذي 
الَِّذي أَنزلْت ِفيِه الْقُرآنَ هدى ِللناِس و بيناٍت ِمن الْهدى 

و الْفُرقَاِن و جعلْت ِفيِه لَيلَةَ الْقَدِر و جعلْتها خيرا ِمن أَلِْف 
ا ذَا الْمٍر، فَيهش ِتيقَبِبفَكَاِك ر لَيع نم كلَيع نمالَ ي و ن

ِمن الناِر ِفيمن تمن علَيِه، و أَدِخلِْني الْجنةَ، ِبرحمِتك يا 
ناِحِميالر محأَر  

Wahai Yang Maha Tinggi, wahai Yang Maha Agung, wahai Yang Maha Pengampun, 
wahai Yang Maha Pengasih, Engkaulah Tuhan Yang Maha Agung yang tak ada sesuatu 
pun yang menyerupai-Nya, dan Ia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Ini adalah 
sebuah bulan yang telah Kau agungkan, muliakan, dan utamakan atas bulan-bulan yang 
lain. Ia adalah bulan yang telah Kau wajibkan bagiku berpuasa di dalamnya. Ia adalah 
bulan Ramadhan yang telah Kau turunkan Al-Qur’an di dalamnya sebagai petunjuk bagi 
umat manusia dan penjelas bagi petunjuk dan jalan pemisah (hak dan batil) dan di 
dalamnya Kau tentukan malam Lailatul Qadr serta menjadikannya lebih baik dari seribu 
bulan. Maka, wahai Pemilik anugrah yang Engkau yang tak pernah diberi anugrah, 
anugerahkanlah padaku kebebasanku dari api neraka di antara orang-orang yang Kau 
curahkan anugrah pada mereka dan masukkanlah aku ke surga demi rahmat-Mu, wahai 
Yang Lebih Pengasih dari para pengasih. 

Syaikh al-Kaf’ami dalam kitab al-Mishbâh dan al-Balad al-Amîn serta Syaikh Syahid 
dalam kumpulan doanya meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa 
membaca doa ini di bulan Ramadhan setiap setelah mengerjakan shalat wajib, Allah 
Ta’ala akan mengampuni dosa-dosanya hingga hari kiamat.” Doa itu adalah sebagai 
berikut: 

اَللَّهم أَدِخلْ علَى أَهِل الْقُبوِر السرور، اَللَّهم أَغِْن كُلَّ  
ٍر، اَللَّهاٍن، فَِقييركُلَّ ع اكْس ماِئٍع، اَللَّهكُلَّ ج ِبعأَش م



 7 

اَللَّهم اقِْض دين كُلِّ مِديٍن، اَللَّهم فَرج عن كُلِّ مكْروٍب، 
 ِلحأَص مٍر، اَللَّهكُلَّ أَِسي فُك مٍب، اَللَّهكُلَّ غَِري در ماَللَّه

 ٍض، كُلَّ فَاِسٍد ِمنِريِف كُلَّ ماش ماَللَّه ،نِلِميسِر الْموأُم
اَللَّهم سد فَقْرنا ِبِغناك، اَللَّهم غَير سوَء حاِلنا ِبحسِن 

حاِلك، اَللَّهم اقِْض عنا الدين و أَغِْننا ِمن الْفَقِْر، ِإنك علَى 
رٍئ قَِدييكُلِّ ش 

Ya Allah, masukkanlah ke (dalam hati) para penghuni kubur kebahagian. Ya Allah, 
kayakanlah setiap yang fakir. Ya Allah, kenyangkanlah setiap yang lapar. Ya Allah, 
berikanlah pakaian kepada setiap orang yang telanjang. Ya Allah, penuhilah utang setiap 
orang yang memiliki utang. Ya Allah, bahagiakanlah setiap yang tertimpa kesusahan. Ya 
Allah, kembalikanlah setiap orang kembalikanlah setiap orang yang terasing. Ya Allah, 
bebaskanlah setiap tawanan. Ya Allah, perbaikilah setiap urusan Muslimin yang rusak. 
Ya Allah, sembuhkanlah setiap orang yang sakit. Ya Allah, tutupilah kefakiran kami 
dengan kekayaan-Mu. Ya Allah, rubahlah kondisi buruk kami dengan kebaikan kondisi-
Mu (baca : sifat-Mu). Ya Allah, penuhilah utang kami dan cukupkanlah kami dari 
kefakiran. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

Syaikh al-Kulaini meriwayatkan dari Abu Bashir bahwa Imam ash-Shadiq as selalu 
membaca doa (berikut) ini pada bulan Ramadhan. 

اَللَّهم ِإني ِبك و ِمنك أَطْلُب حاجِتي، و من طَلَب حاجةً  
ِإلَى الناِس فَِإني الَ أَطْلُب حاجِتي ِإالَّ ِمنك وحدك الَ 

شِريك لَك، و أَسأَلُك ِبفَضِلك و ِرضواِنك أَنْ تصلِّي علَى 
 و أَنْ تجعلَ ِلي ِفي عاِمي هذَا ِإلَى بيِتك محمٍد و أَهِل بيِتِه
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 قَرت ةً لَكاِلصةً خاِكيلَةً زقَبتةً مروربةً مالً ِحجِبياِم سرالْح
 ِريصب أَنْ أَغُض قَِنيزرت و ،ِتيجرا دِبه فَعرت و ِنييا عِبه

 ِجيفَظَ فَرأَنْ أَح و اِرِمكحِع مِميج نا عِبه أَنْ أَكُف و
 و ِتكيشخ و ِتكطَاع ِمن ِديِعن ئٌ آثَرينَ شكُوى الَ يتح
 و ،هنع تيهن و تا كَِرهِك ِلمرالت و تببا أَحِل ِبممالْع

م ٍة واِفيع اٍر وسي ٍر وسي ِفي لْ ذَِلكعاج ،لَيِبِه ع تمعا أَن
و أَسأَلُك أَنْ تجعلَ وفَاِتي قَتالً ِفي سِبيِلك تحت رايِة 

نِبيك مع أَوِلياِئك، و أَسأَلُك أَنْ تقْتلَ ِبي أَعداَءك و أَعداَء 
ِشئْت ناِن موِبه ِنيكِْرمأَنْ ت أَلُكأَس و ،ِلكوسر ِمن 

خلِْقك و الَ تِهني ِبكَرامِة أَحٍد ِمن أَوِلياِئك، اَللَّهم اجعلْ 
  ِلي مع الرسوِل سِبيالً حسِبي اَُهللا ما شاَء اَُهللا

Ya Allah, dengan (perantara)-Mu dan dari-Mu aku memohon hajatku, dan barangsiapa 
meminta suatu hajat kepada manusia, aku tidak akan meminta hajatku kecuali dari-Mu 
seorang, tiada sekutu bagi-Mu. Aku mohon kepada-Mu demi karunia dan keridhaan-Mu 
agar Kau mencurahkan shalawat atas Muhammad dan Ahlulbaitnya, melapangkan bagiku 
di tahunku ini jalan menuju rumah-Mu yang suci sebagai haji yang mabrur, diterima, suci 
dan murni hanya untuk-Mu, serta dengannya aku merasa bahagia dan dengannya Kau 
angkat derajatku dan mencurahkan anugrah padaku untuk menutup mataku, menjaga 
kemaluanku, dan mencegahnya dari segala yang Kau haramkan sehingga tidak ada 
sesuatu yang lebih penting bagiku dari ketaatan pada-Mu, ketakutan pada-Mu, 
mengamalkan segala yang Kau senangi, dan meninggalkan segala yang Kau benci dan 
larang, dan jadikanlah semua itu dan segala yang telah Kau curahkan atas diriku mudah, 
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gampang, dan penuh dengan keselamatan. Dan aku memohon kepada-Mu agar Kau 
menjadikan kematianku keterbunuhan di jalan-Mu di bawah bendera Nabi-Mu bersama 
para kekasih-Mu. Aku memohon kepada-Mu agar Kau memusnahkan dengan 
perantaraku musuh-musuh-Mu dan musuh-musuh Rasul-Mu. Aku memohon kepada-Mu 
agar Kau memuliakanku dengan Engkau menghinakan makhluk-Mu yang Kau kehendaki 
dan jangan Kau hinakan daku dengan kemuliaan salah seorang dari para kekasih-Mu. Ya 
Allah, anugrahkan padaku jalan bersama Rasul. Cukuplah Allah bagiku, segala yang 
dikehendaki Allah (adalah sangat baik). 

Penulis berkata, “Doa ini dikenal dengan nama doa haji. Dalam kitab Iqbâl al-A’mâl, 
Sayid Ibn Thawus meriwayatkan dari Imam ash-Shadiq as bahwa doa ini dibaca di setiap 
malam bulan Ramadhan setelah shalat Maghrib. Dalam kitab al-Balad al-Amîn, al-
Kaf’ami mengatakan bahwa disunnahkan membacanya di setiap hari bulan Ramadhan 
dan di malam pertama. Sementara itu, Syaikh Mufid dalam kitab al-Muqni’ah 
berpendapat doa itu dibaca pada malam pertama (bulan Ramadhan) saja setelah 
melaksanakan shalat Maghrib. 

Ketahuilah bahwa amalan paling utama pada siang dan malam hari bulan Ramadhan 
adalah membaca Al-Qur’an. Dan kita harus membacanya sebanyak  mungkin, karena Al-
Qur’an turun pada bulan ini. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa segala sesuatu 
memiliki musim semi, dan musim semi Al-Qur’an adalah bulan Ramadahan. Jika di 
bulan-bulan lain disunnahkan untuk mengkhatamkan Al-Qur’an sekali dalam waktu 
minimal enam hari, di bulan Ramadhan ini disunnahkan untuk mengkhatamkannya sekali 
dalam waktu tiga hari. Dan jika kita dapat mengkhatamkannya dalam sehari sekali, itu 
sangat bagus. Allamah al-Majlisi ra berkata, ‘Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa 
sebagian para imam ma’shum as sering mengkhatamkan Al-Qur’an pada bulan ini 
sebanyak empat puluh kali atau lebih. Jika pahala setiap khataman Al-Qur’an itu 
dihadiahkan kepada arwah salah satu dari empat belas ma’shum as, pahalanya akan 
berlipat ganda.’ Dari sebuah hadis dapat dipahami bahwa pahala orang yang berbuat 
demikian adalah ia akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. 

Pada bulan ini, sewajarnya kita memperbanyak doa, shalawat, dan istighfar, serta 
membaca kalimat lâ ilâha illallôh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika bulan 
Ramadhan tiba, Imam Zainul Abidin as tidak pernah berbicara kecuali berdoa, bertasbih, 
beristighfar, dan bertakbir.  

Hendaknya kita lebih memperhatikan ibadah dan shalat-shalat sunnah malam dan siang 
hari (bulan ini).” 

b. Amalan yang Dilakukan pada Malam Ramadhan 

Amalan-amalan itu adalah sebagai berikut: 

Pertama, berbuka puasa. Disunnahkan berbuka puasa setelah mengerjakan shalat 
Maghirb dan Isya’ kecuali badan kita sangat lemah atau ada orang yang sedang 
menunggu (untuk berbuka puasa bersama). 
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Kedua, berbuka puasa dengan makanan yang bersih dari barang haram dan syubhat. 
Yang lebih baik adalah berbuka puasa dengan kurma yang halal sehingga pahala 
shalatnya menjadi empat ratus kali lipat. Jika kita berbuka puasa dengan kurma dan air 
putih, kurma ruthab, susu, manisan, atau air hangat, hal itu juga sangat baik.  

Ketiga, membaca doa sebelum berbuka puasa sehingga Allah menganugrahkan kepada 
kita pahala (sebanyak) orang yang berpuasa pada hari itu, seperti: 

 كَّلْتوت كلَيع و تأَفْطَر ِقكلَى ِرزع و تمص لَك ماَللَّه 

 Ya Allah, hanya untuk-Mu aku berpuasa, hanya dengan rezeki-Mu aku berbuka puasa, 
dan hanya kepada-Mu aku bertawakal. 

Jika kita membaca doa Allôhumma Robban-nûril ‘azhîm yang diriwayatkan oleh Sayid 
Ibn Thawus dan Syaikh al-Kaf’ami, kita akan mendapatkan keutamaan yang tak 
terhingga.  

Diriwayatkan bahwa ketika Amirul Mukminin as ingin berbuka puasa, beliau selalu 
membaca, 

 ِقكلَى ِرزع ا ونمص لَك مِم اللَِّه، اَللَّهلْ ِبسقَبا فَتنأَفْطَر
مِليالْع عِميالس تأَن كا، ِإنِمن 

Dengan nama Allah. Ya Allah, hanya untuk-Mu kami berpuasa dan hanya dengan rezeki-
Mu kami berbuka puasa. Maka, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha 
Mendengar, Maha Mengetahui. 

Keempat, membaca doa (berikut) ini pada suapan pertama. 

 ْْ ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم، يا واِسع الْمغِفرِة اغِْفر ِلي

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai Yang luas ampunan-
Nya, ampunilah daku. 

Kelima, membaca surah al-Qadr ketika sedang berbuka puasa. 

Keenam, bersedekah dan memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa ketika 
waktu berbuka puasa tiba meskipun dengan beberapa butir kurma atau seteguk air. 
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Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa memberikan makanan kepada orang yang 
berpuasa, ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa pahalanya 
dikurangi sedikit pun dan juga akan memperoleh seperti pahala kabajikan yang 
dilakukannya karena energi yang diperolehnya dari makanan itu.”  

Ayatullah Allamah Hilli ra dalam buku ar-Risâlah as-Sa’diyah meriwayatkan bahwa 
Imam ash-Shadiq as berkata, “Jika seorang mukmin memberikan sesuap makanan kepada 
mukmin (yang lain) pada bulan puasa, maka Allah Ta’ala akan menulis baginya pahala 
orang yang telah membebaskan tiga puluh budak mukmin dan ia akan memiliki satu doa 
yang pasti dikabulkan di sisi-Nya.” 

Ketujuh , membaca surah al-Qadr seribu kali setiap malam seperti disebutkan dalam 
sebuah riwayat. 

Kedelapan, membaca surah ad-Dukhan seratus kali setiap malam jika mampu. 

Kesembilan, Sayid Ibn Thawus meriwayatkan bahwa barangsiapa membaca doa (berikut) 
ini di setiap malam bulan Ramadhan, dosa-dosanya selama empat puluh tahun akan 
diampuni. 

  آنَ وِه الْقُرِفي لْتزأَن انَ الَِّذيضمِر رهش بر ماَللَّه
افْترضت علَى ِعباِدك ِفيِه الصيام، صلِّ علَى محمٍد و آِل 
 ِفي ذَا وه اِميع اِم ِفيرالْح ِتكيب جح قِْنيزار ٍد، ومحم

كُلِّ عاٍم، و اغِْفر ِلي ِتلْك الذُّنوب الِْعظَام، فَِإنه الَ يغِفرها 
ا ري كرغَيالَّما عانُ يمح  

Ya Allah, Tuhan bulanRamadhan yang Engkau telah menurunkan Al-Qur’an di dalamnya 
dan Engkau telah mewajibkan puasa atas hamba-hamba-Mu di bulan tersebut, 
curahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, anugrahkan padaku 
haji ke rumah-Mu yang mulis di tahun ini dan di setiap tahun, dan ampunilah dosa-
dosaku yang besar itu, karena tiada yang dapat mengampuninya selain-Mu, wahai Yang 
Maha Pengasih, wahai Yang Maha Mengetahui. 

Kesepuluh, membaca doa haji yang telah disebutkan di bagian pertama amalan ini setiap 
malam setelah mengerjakan shalat Maghrib.  
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Kesebelas, membaca doa (Iftitah berikut) ini setiap malam. 

اَللَّهم ِإني أَفْتِتح الثَّناَء ِبحمِدك و أَنت مسدد ِللصواِب  
ِبمنك و أَيقَنت أَنك أَنت أَرحم الراِحِمين ِفي موِضِع الْعفِْو 

و و الرحمِة و أَشد الْمعاِقِبين ِفي موِضِع النكَاِل و النِقمِة 
 مِة، اَللَّهظَمالْع اِء وِريِضِع الِْكبوم ِفي نِريبجتالْم ظَمأَع

 ِتيحِمد عِميا سي عمفَاس ،أَلَِتكسم و اِئكعد ِفي ِلي تأَِذن
و أَِجب يا رِحيم دعوِتي و أَِقلْ يا غَفُور عثْرِتي، فَكَم يا 

ٍم ِإلَِهيومه ا وهتجفَر ٍة قَدبكُر ٍم( ِمنوغُم ( ا وهفْتكَش قَد
 الٍَء قَدلْقَِة بح ا وهترشن ٍة قَدمحر ا وهأَقَلْت ٍة قَدثْرع

 ا، ولَدالَ و ةً واِحبِخذْ صتي لَم ِللَِّه الَِّذي دما، اَلْحهفَكَكْت
لَه كُني الذُّلِّ لَم ِمن ِليو لَه كُني لَم لِْك، وِفي الْم كِريش 

و كَبره تكِْبيرا، اَلْحمد ِللَِّه ِبجِميِع محاِمِدِه كُلِّها علَى 
جِميِع ِنعِمِه كُلِّها، اَلْحمد ِللَِّه الَِّذي الَ مضاد لَه ِفي ملِْكِه 

 اِزعنالَ م و ِفي لَه كِريالَ ش ِللَِّه الَِّذي دمِرِه، اَلْحأَم ِفي لَه
 هِبيالَ ش لِْقِه وخ)هِشب ( ِللَِّه الْفَاِشي دمِتِه، اَلْحظَمع ِفي لَه



 13 

ِفي الْخلِْق أَمره و حمده الظَّاِهِر ِبالْكَرِم مجده الْباِسِط 
) يِزيده(ِذي الَ تنقُص خزاِئنه و الَ تِزيده ِبالْجوِد يده الَّ

 ،ابهالْو زِزيالْع وه ها، ِإنمكَر ا ودوطَاِء ِإالَّ جةُ الْعكَثْر
اَللَّهم ِإني أَسأَلُك قَِليالً ِمن كَِثيٍر مع حاجٍة ِبي ِإلَيِه عِظيمٍة 

هنع اكِغن لٌ وهس كلَيع وه و ركَِثي ِديِعن وه و مقَِدي 
 و ئَِتيِطيخ نع كزاوجت و ِبيذَن نع كفْوِإنَّ ع ماَللَّه ،رِسيي

قَِبيِح عمِلي و ) عن(صفْحك عن ظُلِْمي و سترك علَى 
ي ِعند ما كَانَ ِمن خطَِإي و جرِم) كَِبيِر(ِحلْمك عن كَِثيِر 

 الَِّذي كِمن هِجبوتا الَ أَسم أَلَكأَنْ أَس ِفي ِنيعأَطْم ِديمع
 ِمن ِنيفْترع و ِتكرقُد ِمن ِنيتيأَر و ِتكمحر ِمن ِنيقْتزر

أَلُكأَس ا وآِمن كوعأَد تفَِصر ،ِتكاباِئفًا ِإجا الَ خأِْنستسم 
ِإلَيك، فَِإنْ ) ِبِه(و الَ وِجالً مِدال علَيك ِفيما قَصدت ِفيِه 

 وه ينطَأَ عأَب لَّ الَِّذيلَع و ،كلَيع ِليهِبج تبتع ينطَأَ عأَب
أَر ِر، فَلَموِة الْأُماِقبِبع ِلِعلِْمك ِلي ريلًى خوالً( ممؤا ) ممكَِري

 ِنيوعدت كِإن با ري ،لَيع كٍم ِمنٍد لَِئيبلَى عع ربأَص
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 ِإلَي ددوتت و ،كِإلَي ضغبفَأَت ِإلَي ببحتت و ،كنع لِّيفَأُو
لَيلَ عطَوالت كَأَنَّ ِلي ،كلُ ِمنفَالَ أَقْب فَلَم ،ك)لَم ثُم (

يمنعك ذَِلك ِمن الرحمِة ِلي و الِْإحساِن ِإلَي و التفَضِل 
 دج اِهلَ، والْج كدبع محفَار ،ِمككَر و ِدكوِبج لَيع
ِك علَيِه ِبفَضِل ِإحساِنك، ِإنك جواد كَِريم، اَلْحمد ِللَِّه ماِل

الْملِْك مجِري الْفُلِْك مسخِر الرياِح فَاِلِق الِْإصباِح دياِن 
 ِعلِْمِه، و دعلَى ِحلِْمِه بِللَِّه ع دماَلْح ،نالَِميالْع بيِن رالد

الْحمد ِللَِّه علَى عفِْوِه بعد قُدرِتِه، و الْحمد ِللَِّه علَى طُوِل 
علَى ما يِريد، اَلْحمد ) الْقَاِدر(ناِتِه ِفي غَضِبِه، و هو قَاِدر أَ

 الَِل واِح ِذي الْجبِق فَاِلِق الِْإصزاِسِط الرلِْق باِلِق الْخِللَِّه خ
الَِّذي ) الِْإحساِن(و الِْإنعاِم ) التفَضِل(الِْإكْراِم و الْفَضِل 

الَ يرى و قَرب فَشِهد النجوى تبارك و تعالَى، بعد فَ
 هِبيالَ ش و ،اِدلُهعي اِزعنم لَه سلَي ِللَِّه الَِّذي دماَلْح

 عاضوت اَء وِتِه الْأَِعزِبِعز رقَه ،هاِضدعي رالَ ظَِهي و ،اِكلُهشي
فَبلَغَ ِبقُدرِتِه ما يشاُء، اَلْحمد ِللَِّه الَِّذي ِلعظَمِتِه الْعظَماُء 
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يِجيبِني ِحين أُناِديِه، و يستر علَي كُلَّ عورٍة و أَنا أَعِصيِه، 
 ئٍَة قَدِنيٍة هِهبوم ِمن ِه، فَكَماِزيفَالَ أُج لَيةَ عمعالن ظِّمعي و

و طَاِنيأَع ِنقٍَة قَدوٍة مجهب و كَفَاِني فٍَة قَدوخٍة ممِظيع 
أَراِني، فَأُثِْني علَيِه حاِمدا و أَذْكُره مسبحا، اَلْحمد ِللَِّه 

 و ،اِئلُهس درالَ ي و ،هابب لَقغالَ ي و ،هابِحج كتهالَ ي الَِّذي
 بيخالَ ي)يبِخي ( ناِئِفيالْخ ِمنؤي ِللَِّه الَِّذي دمالْح ،آِملُه
و يرفَع ) الصاِدِقني(الصاِلِحين ) ينِجي(و ينجي 

 كًا ولُوم ِلكهي و نكِْبِريتسالْم عضي و نِفيعضتسالْم
ِصِم الْجباِرين مِبيِر يستخِلف آخِرين، و الْحمد ِللَِّه قَا

الظَّاِلِمين مدِرِك الْهاِرِبين نكَاِل الظَّاِلِمين صِريِخ 
 ،نِمِنيؤِد الْممتعم ناِت الطَّاِلِبياجِضِع حوم نِرِخيصتسالْم

كَّانس اُء ومالس دعرِتِه تيشخ ِمن ِللَِّه الَِّذي دماَلْح ا وه
 ِفي حبسي نم و ارالِْبح جومت ا وهارمع و ضالْأَر فجرت

 ِديتها ِلنا كُنم ذَا وا ِلهانده ِللَِّه الَِّذي دما، الْحاِتهرغَم
،لَقخي لَم و لُقخي ِللَِّه الَِّذي دما اَُهللا، اَلْحاندالَ أَنْ هلَو و 
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 اَء ويالْأَح تِميي و ،مطْعالَ ي و طِْعمي و ،قزرالَ ي و قزري
يحِيي الْموتى و هو حي الَ يموت، ِبيِدِه الْخير و هو علَى 
 ِلكوسر و ِدكبٍد عمحلَى ملِّ عص ماَللَّه ،رٍئ قَِدييكُلِّ ش

أَِمي و ِتكرِخي و ِبكِبيح و كِفيص و ِنك)ِلكِليخ ( ِمن
 و نسأَح لَ وأَفْض االَِتكلِِّغ ِرسبم و كاِفِظ ِسرح و لِْقكخ
أَجملَ و أَكْملَ و أَزكَى و أَنمى و أَطْيب و أَطْهر و أَسنى 

 أَكْثَر و)رأَكْب (تلَّيا صم تننحت و تمحرت و كْتارب و 
 اِدكِعب ٍد ِمنلَى أَحع تلَّمس و)لِْقكخ ( و اِئكِبيأَن و

 ،لِْقكخ ِمن كلَيِة عامِل الْكَرأَه و ِتكِصفْو و ِلكسر
ِصيو و نِمِنيؤِر الْمأَِمي ِليلَى علِّ عص و ماَللَّه بِل روسر 

الْعالَِمين عبِدك و وِليك و أَِخي رسوِلك و حجِتك علَى 
خلِْقك و آيِتك الْكُبرى و النبِإ الْعِظيِم، و صلِّ علَى 

سيدِة ِنساِء الْعالَِمين، و ) الزهراِء(الصديقَِة الطَّاِهرِة فَاِطمةَ 
ص ِن وسى الْحدِي الْهامِإم ِة ومحطَِي الرلَى ِسبلِّ ع

الْحسيِن سيدي شباِب أَهِل الْجنِة، و صلِّ علَى أَِئمِة 
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الْمسِلِمين عِلي بِن الْحسيِن و محمِد بِن عِلي و جعفَِر بِن 
ٍر و عِلي بِن موسى و محمِد بِن محمٍد و موسى بِن جعفَ

عِلي و عِلي بِن محمٍد و الْحسِن بِن عِلي و الْخلَِف 
 ِفي اِئكنأُم و اِدكلَى ِعبع ِجكجح ،ِديهالْم اِديالْه

لَى ولِّ عص و مةً، اَللَّهاِئمةً درالَةً كَِثيص ِبالَِدك ِركأَم ِلي
 فَّهح ظَِر، وتنِل الْمدالْع ِل ومؤالْقَاِئِم الْم)فُفْهاح و (

 ،نالَِميالْع با رِس يِح الْقُدوِبر هدأَي و نِبيقَرالْم الَِئكَِتكِبم
ك، استخِلفْه اَللَّهم اجعلْه الداِعي ِإلَى ِكتاِبك و الْقَاِئم ِبِديِن

 هنِدي لَه كِّنِلِه، مقَب ِمن نالَِّذي لَفْتختا اسِض كَمِفي الْأَر
الَِّذي ارتضيته لَه، أَبِدلْه ِمن بعِد خوِفِه أَمنا يعبدك الَ 

هرصان ِبِه و ِززأَع و هأَِعز مئًا، اَللَّهيش ِبك ِركشي ِصرتان و 
 لْ لَهعاج ا ورِسيا يحفَت لَه حافْت ا وزِزيا عرصن هرصان ِبِه و

ِمن لَدنك سلْطَانا نِصيرا، اَللَّهم أَظِْهر ِبِه ِدينك و سنةَ 
 ِمن نِبيك حتى الَ يستخِفي ِبشيٍئ ِمن الْحق مخافَةَ أَحٍد

الْخلِْق، اَللَّهم ِإنا نرغَب ِإلَيك ِفي دولٍَة كَِريمٍة تِعز ِبها 
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 ا ِمنها ِفيلُنعجت و لَهأَه و فَاقا النِذلُّ ِبهت و لَهأَه و الَمالِْإس
قُنزرت و ِلكِبيِة ِإلَى سالْقَاد و ِتكاِة ِإلَى طَاععا الدا ِبه

 اهلْنمفَح قالْح ا ِمننفْترا عم مِة، اَللَّهالْآِخر ا وينةَ الدامكَر
و ما قَصرنا عنه فَبلِّغناه، اَللَّهم الْمم ِبِه شعثَنا و اشعب ِبِه 

ِبِه ) أَِعز( و أَعِزز صدعنا و ارتق ِبِه فَتقَنا و كَثِّر ِبِه ِقلَّتنا
و ) مغرِمنا(ِذلَّتنا و أَغِْن ِبِه عاِئلَنا و اقِْض ِبِه عن مغرِمنا 

اجبر ِبِه فَقْرنا و سد ِبِه خلَّتنا و يسر ِبِه عسرنا و بيض ِبِه 
طَِلبتنا و أَنِجز ِبِه وجوهنا و فُك ِبِه أَسرنا و أَنِجح ِبِه 

مواِعيدنا و استِجب ِبِه دعوتنا و أَعِطنا ِبِه سؤلَنا و بلِّغنا ِبِه 
 ريا خا، يِتنغْبر قا ِبِه فَوِطنأَع ا والَنِة آمالْآِخر ا وينالد ِمن

اش نِطيعالْم عسأَو و نِليئُوسِبِه الْم أَذِْهب ا ونرودِف ِبِه ص
 ،ِبِإذِْنك قالْح ِه ِمنِفي ِلفتا اخا ِبِه ِلمِدناه ا وِبنظَ قُلُوغَي

ِإنك تهِدي من تشاُء ِإلَى ِصراٍط مستِقيٍم و انصرنا ِبِه علَى 
 قالْح ا ِإلَهنودع و كودلِْق(عالْخ( كُوشا نِإن ماَللَّه ،نآِمي 

) ِإماِمنا(ِإلَيك فَقْد نِبينا صلَواتك علَيِه و آِلِه و غَيبةَ وِلينا 
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 رظَاهت ا وِن ِبنةَ الِْفتِشد ا وِدندِقلَّةَ ع ا ونودةَ عكَثْر و
محلَى ملِّ عا، فَصنلَياِن عمآِلِه الز ٍد(ٍد ومحو آِل م ( و

أَِعنا علَى ذَِلك ِبفَتٍح ِمنك تعجلُه و ِبضر تكِْشفُه و نصٍر 
تِعزه و سلْطَاِن حق تظِْهره و رحمٍة ِمنك تجلِّلُناها و عاِفيٍة 

 راِحِمينِمنك تلِْبسناها، ِبرحمِتك يا أَرحم ال

Ya Allah, kubuka pujian dengan memuji-Mu sedangkan Engkau meluruskan kebenaran 
dengan karunia-Mu dan aku yakin bahwa Engkau adalah Yang Lebih Pengasih dari para 
pengasih dalam kondisi harus memaafkan dan mengucurkan rahmat, Yang paling keras 
menyiksa ketika (Engkau) harus menyiksa dan mengazab, dan Dzat Agung Yang 
Teragung dalam kebesaran dan keagungan. Ya Allah, Engkau telah mengizinkanku untuk 
berdoa dan memohon kepada-Mu. Maka, dengarkanlah wahai Yang Maha Mendengar 
pujianku, kabulkanlah wahai Yang Maha Penyayang permohonanku, dan maafkanlah 
wahai Yang Maha Pengampun ketergelinciranku. Ya Ilahi, alangkah banyaknya 
kegundahan yang telah Kau sirnakan, kesedihan yang telah Kau singkapkan, 
ketergelinciran yang telah Kau maafkan, rahmat yang telah kau tebarkan, dan rantai 
bencana yang telah Kau uraikan. Segala puji bagi Allah yang tidak memiliki teman 
(hidup) dan anak, tiada sekutu bagi-Nya dalam kerajaan, dan tiada penolong (yang dapat 
mengentaskan-Nya) dari kehinaan, serta agungkanlah Ia seagung-agungnya. Segala puji 
bagi Allah dengan segala pujaan-Nya atas segala nikmat-Nya. Segala puji bagi Allah 
yang tiada yang  mampu menentang-Nya dalam kerajaan-Nya dan tiada yang mampu 
membantah perintah-Nya. Segala puji bagi Allah yang tiada sekutu bagi-Nya dalam 
mencipta dan tiada yang serupa dengan-Nya dalam keagungan-Nya. Segala puji bagi 
Allah yang tertebar di antara makhluk perintah dan pujian-Nya, yang tampak dengan 
kemurahan keagungan-Nya, yang menjulurkan tangan-Nya dengan kedermawanan, yang 
tak pernah berkurang simpanan-Nya dan tidak menambah-Nya banyaknya pemberian 
kecuali kedermawanan dan kemurahan hati. Sesungguhnya Ia adalah Maha Mulia, Maha 
Penganugrah. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu sedikit dari sekian banyak (hajatku) 
yang aku sangat membutuhkannya, sedangkan ketidakbutuhan-Mu kepadanya (telah 
terbukti) sejak zaman azal dan hajat itu sangat banyak bagiku serta hal itu sangatlah 
mudah bagi-Mu. Ya Allah, sesungguhnya ampunan-Mu atas dosaku, maaf-Mu atas 
kesalahan dan kelalimanku, penutupan-Mu atas kelakuanku yang buruk, dan kesabaran-
Mu atas kedurhakaanku yang besar karena kesalahan dan kesengajaanku telah 
merakuskanku untuk memohon kepada-Mu apa yang aku tidak pantas menerimanya dari-
Mu dan menganugrahkan(nya) padaku dengan rahmat-Mu, Kau unjukkan padaku 
kekuatan-Mu (di dalamnya) dan Kau kenalkan padaku pengabulan-Mu (dengan itu). 
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Maka, aku menyeru-Mu dengan perasaan tentram dan aku memohon kepada-Mu dengan 
penuh ketenangan, tidak takut dan malu sambil memanjakan diri kepada-Mu demi 
(meraih) apa yang kuhaturkan pada-Mu. Dan jika permintaan itu terlambat datangnya, 
aku mencela-Mu karena kebodohanku, padahal mungkin yang terlambat tersebut lebih 
baik bagiku karena pengetahuan-Mu akan akibat setiap perkara. Oleh karena itu, aku 
tidak pernah melihat seorang tuan dermawan yang lebih penyabar terhadap hamba yang 
tak tahu diri ini dari-Mu. Ya Tuhanku, Engkau memanggilku, tapi aku berpaling dari-Mu; 
Engkau menawarkan cinta kepadaku, tapi aku membalas-Mu dengan kebencian; dan 
Engkau menawarkan kasih kepadaku, tapi aku tidak bersedia menerimanya dari-Mu 
seakan-akan aku pernah memberikan karunia kepada-Mu. Tapi, semua itu tidak 
mencegah-Mu untuk mengucurkan rahmat atasku, kebajikan padaku, dan karunia atasku 
dengan anugrah dan karunia-Mu. Maka, kasihanilah hamba-Mu yang bodoh ini dan 
limpahkanlah karunia kepadanya demi curahan anugrah-Mu, sesungguhnya Engkau 
Maha Dermawan, Maha Pemurah. Segala puji bagi Allah, Pemilik seluruh kerajaan, 
penggerak bahtera, penunduk angin, penerbit pagi hari, penguasa hari pembalasa, Tuhan 
seluruh semesta alam. Segala puji bagi Allah atas kesabaran-Nya setelah pengetahuan-
Nya. Segala puji bagi Allah atas maaf-Nya setelah kekuasaan-Nya. Segala puji bagi Allah 
atas panjangnya kesabaran-Nya dalam amarah-Nya, sedangkan Ia Maha Kuasa atas 
segala yang dikehendaki. Segala puji bagi Allah, Pencipta makhluk, Pelapang rezeki, 
Penerbit pagi hari, Pemilik keagungan, kemuliaan, anugrah, dan karunia yang jauh 
sehingga tak terlihat dan dekat sehingga dapat mendengarkan rintihan, Maha Agung Ia 
dan Maha Tinggi. Segala puji bagi Allah yang tiada penentang dapat melawan-Nya, tiada 
penyerupa yang menyerupai-Nya, dan tiada penolong yang dapat menolong-Nya. Dengan 
kemuliaan-Nya Ia mengalahkan orang-orang mulia dan tunduk bersimpuh di hadapan 
keagungan-Nya orang-orang yang agung. Maka, dengan kekuasaan-Nya Ia dapat 
menggapai segala yang dikehendaki. Segala puji bagi Allah yang menjawabku ketika aku 
memanggil-Nya, yang menutup semua celaku sedangkan aku bermaksiat kepada-Nya, 
dan yang memperbanyak nikmat kepadaku, lalu aku tidak membalas-Nya. Alangkah 
banyaknya karunia berharga yang telah yang Ia berikan kepadaku, (betapa banyak) 
musibah menakutkan yang telah Ia elakkan dariku, dan (alangkah banyaknya) 
kebahagiaan menakjubkan yang telah Ia perlihatkan padaku. Maka, aku memuji-Nya 
dengan menghaturkan puja dan mengingat-Nya dengan bertasbih (kepada-Nya). Segala 
puji bagi Allah yang tak terkoyakkan tirai-Nya, tak tertutup pintu-Nya, tak tertolak 
peminta-Nya, dan tak tersia-siakan pengharap-Nya. Segala puji bagi Allah yang 
memberikan rasa aman kepada orang-orang yang takut, menyelamatkan orang-orang 
yang saleh, mengangkat (martabat) orang-orang yang tertindas, menjerumuskan para 
penindas, dan membinasakan raja-raja serta menggantikan (mereka) dengan yang lain. 
Segala puji bagi Allah, Penghancur para penindas, Pembasmi orang-orang lalim, pengejar 
orang-orang yang lari, Penyiksa orang-orang lalim, Yang mendengar jeritan orang-orang 
yang menjerit, tempat (meminta) hajat bagi para pencari, tempat kepercayaan mukminin. 
Segala puji bagi Allah yang karena takut kepada-Nya bergemuruh langit dan para 
penghuninya, bergetar bumi dan para penghuninya, dan bergelombang lautan dan segala 
yang bertasbih di (gemuruh) ombaknya. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan 
kami kepada (agama) dan kami tidak mungkin mendapatkan petunjuk jika Allah tidak 
memberikan petunjuk kepada kami. Segala puji bagi Allah yang menciptakan dan tidak 
diciptakan, yang memberikan rezeki dan tidak memperoleh rezeki, yang memberikan 
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makan dan tidak diberi makan, yang mematikan segala yang hidup, dan yang 
menghidupkan semua yang mati, sedangkan Ia Maha Hidup yang tak pernah mati. Di 
tangan-Nya segala kebaikan dan Ia Maha Mampu atas segala sesuatu. Ya Allah, 
curahkanlah shalawat atas Muhammad, hamba dan utusan-Mu, kepercayaan dan pilihan-
Mu, kekasih dan pilihan-Mu di antara makhluk-Mu, penjaga rahasia-Mu, dan penyampai 
risalah-Mu, shalawat, berkah, rahmat, kasih sayang, dan salam kesejahteraan terutama, 
terbaik, terindah, tersempurna, terbersih, tersubur, terharum, tersuci, tertinggi, dan 
terbanyak yang pernah Kau limpahkan atas seluruh hamba, nabi, rasul, pilihan, dan 
orang-orang mulia dari makhluk-Mu. Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Ali, Amirul 
Mukminin, washi Rasul Tuhan semesta alam, hamba dan kekasih-Mu, saudara Rasul-Mu, 
hujjah-Mu atas makhluk-Mu, ayat-Mu yang teragung, dan berita penting yang agung. 
Curahkanlah shalawat atas Shiddîqah yang suci, Fatimah (az-Zahra), penghulu wanita 
semesta alam. Limpahkanlah shalawat atas dua cucu rahmat dan pemimpin petunjuk, 
Hasan dan Husain, penghulu seluruh pemuda penghuni surga. Dan curahkanlah shalawat 
atas para pemimpin Muslimin, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja’far bin 
Muhammad, Musa bin Ja’far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, 
Hasan bin Ali, dan pengganti (terakhir) penegak bendera petunjuk al-Mahdi, para hujjah-
Mu atas hamba-hamba-Mu dan orang-orang kepercayaan-Nya di seluruh penjuru negeri-
Mu, shalawat yang tak terhingga nan abadi. Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas 
pengurus urusan-Mu, al-Qâ`im yang selalu diharapkan dan keadilan yang ditunggu-
tunggu, kirimkanlah para malaikat-Mu untuk selalu bersamanya, dan kuatkanlah ia 
dengan Ruhul Qudus, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, jadikan ia pengajak kepada 
kitab-Mu dan penegak agama-Mu, jadikanlah ia khalifah di muka bumi ini sebagaimana 
Engkau telah menjadikan orang-orang sebelumnya sebagai khalifah, tegakkan agamanya 
yang telah Kau ridhai baginya, gantikan ketakutannya dengan rasa aman (sehingga) ia 
dapat menyembah-Mu dengan tidak menyekutukan-Mu dengan sesuatu apa pun. Ya 
Allah, muliakanlah ia dan kuatkan (kami) dengan (wujud)nya, tolonglah dan menangkan 
ia, tolonglah ia dengan pertolongan yang mulia, berikan kemenangan kepadanya dengan 
kemenangan yang mudah (digapai), jadikan baginya kerajaan yang terdukung dari sisi-
Mu. Ya Allah, tampakkan dengannya agama-Mu dan sunnah Nabi-Mu sehingga ia tidak 
terpaksa menyembunyikan kebenaran sedikit pun karena takut kepada (ancaman) 
makhluk. Ya Allah, kami mengharap kepada-Mu (untuk mewujudkan) sebuah 
pemerintahan mulia yang dengannya Engkau memuliakan Islam dan para pengikutnya, 
menghinakan kemunafikan dan para penyandangnya, menjadikan kami di antara 
pengajak kepada ketaatan-Mu dan pemimpin menuju jalan-Mu, dan menganugrahkan 
kepada kami kemuliaan dunia dan akhirat. Ya Allah, kebenaran yang telah Kau kenalkan 
kepada kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk memikulnya dan segala yang 
belum kami ketahuinya, sampaikanlah kepada kami. Ya Allah, dengan (perantara)nya 
bereskan urusan kami yang tak terurus, kumpulkan ketercerai-beraian kami, himpunkan 
keterpecah-belahan (barisan) kami, perbanyak kesedikitan jumlah kami, muliakan 
kehinaan kami, kayakan orang-orang miskin kami, lunaskanlah utang-utang kami, 
tamballah kefakiran kami, tutupilah kekurangan kami, mudahkanlah kesulitan kami, 
putihkanlah wajah kami, bebeaskanlah ketertawanan kami, kabulkanlah permohonan 
kami, tepatilah jani-janji(-Mu) kepada kami, kabulkanlah doa kami, berikanlah 
permohonan kami, sampaikanlah kami kepada cita-cita dunia dan akhirat, dan 
anugrahkan kepada kami melebihi keinginan kami. Wahai sebaik-baik Dzat yang dapat 



 22 

dimohon dan seluas-luas Dzat Pemberi, dengan (perantara)nya sembuhkan (penyakit) 
batin kami, lenyapkan amarah hati kami, dan berikan petunjuk kepada kami (sehingga 
kami dapat mengenal kebebnaran) yang diperselisihkan dengan izin-Mu; sesungguhnya 
Engkau menunjukkan orang yang Kau kehendaki ke jalan yang lurus, dan tolonglah kami 
atas musuh-Mu dan musuh kami, wahai Tuhan kebenaraan. Amin! Ya Allah, kami 
mengadu kepada-Mu ketiadaan Nabi kami—semoga shalawat-Mu selalu tercurahkan 
atasnya dan atas keluarganya, kegaiban imam kami, banyaknya musuh kami, sedikitnya 
jumlah kami, keganasan fitnah terhadap kami, dan kemenangan masa atas kami. Maka, 
curahkan shalawat atas Muhammad dan keluarganya, dan bantulah kami (untuk 
mengatasi) semua itu dengan kemenangan dari-Mu yang Kau segerakan, kesengsaraan 
yang Kau singkapkan, pertolongan yang Kau kokohkan, kerajaan hak yang Kau 
menangkan, rahmat dari-Mu yang Kau agungkan kami dengannya, dan ‘afiat dari-Mu 
yang Kau sandangkan pada kami, demi rahmat-Mu wahai Yang Lebih Pengasih dari para 
pengasih.  

Kedua belas, membaca doa berikut ini setiap malam. 

  نيِعلِّي ِفي ا، وِخلْنفَأَد ناِلِحيِفي الص ِتكمحِبر ماَللَّه
 ِمن ا، وِقنٍل فَاسِبيلْسٍن سيع ٍن ِمنِعيم ِبكَأٍْس ِمن ا، ونفَعفَار

 نلَِّديخاِن الْمالِْولْد ِمن ا، ونجوفَز ِتكمحِن ِبرِر الِْعيوالْح
ِم كَأَنولُح ِة وناِر الْجِثم ِمن ا، ونِدمنٌ فَأَخوكْنم لُؤلُؤ مه

الطَّيِر فَأَطِْعمنا، و ِمن ِثياِب السندِس و الْحِريِر و الِْإستبرِق 
 الً ِفيقَت اِم ورالْح ِتكيب جح ِر ولَةَ الْقَدلَي ا، ونفَأَلِْبس

ِبيس ِجبتأَلَِة فَاسسالْم اِء وعالد اِلحص ا، ولَن فِّقفَو ِلك
، و ِإذَا جمعت الْأَوِلني )يا خاِلقَنا اسمع و استِجب لَنا(لَنا، 

 باِر فَاكْتالن اَءةً ِمنرب ا، ونمحِة فَارامالِْقي موي الْآِخِرين و
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ِفي ا، وفَالَ لَن اِنكوه و ذَاِبكع ِفي ا ولَّنغفَالَ ت منهج 
تبتِلنا، و ِمن الزقُّوِم و الضِريِع فَالَ تطِْعمنا، و مع الشياِطيِن 

، و )تكُبنا(فَالَ تجعلْنا، و ِفي الناِر علَى وجوِهنا فَالَ تكْببنا 
 الناِر و سراِبيِل الْقَِطراِن فَالَ تلِْبسنا، و ِمن كُلِّ ِمن ِثياِب

 سوٍء يا الَ ِإلَه ِإالَّ أَنت ِبحق الَ ِإلَه ِإالَّ أَنت فَنجنا

Ya Allah, demi rahmat-Mu dalam golongan orang-orang saleh masukkanlah kami, di 
dalam surga ‘Illiyin angkatlah (derajat) kami, dari mata air Salsabîl berikanlah kami 
minum, dengan Hurul ‘Ain—dengan rahmat-Mu—nikahkanlah kami, dari budak-budak 
abadi (surga) yang (gemerlapan) bak mutiara tersimpan berikanlah kami pembantu, dari 
buah-buahan surga dan daging-daging burung berilah kami makan, dari kain-kain sutra 
berilah kami pakaian, Lailatul Qadr, haji ke rumah-Mu yang suci, dan terbunuh di jalan-
Mu berikan kami taufik (untuk menggapainya), dan kabulkanlah doa dan permohonan 
(kami) yang layak, (wahai Pencipta kami, dengarkanlah dan kabulkanlah), jika Engkau 
mengumpulkan seluruh umat manusia dari awal hingga akhir pada hari kiamat, 
kasihanilah kami, kebebasan dari api neraka tuliskanlah untuk kami, di dalam (jeratan) 
Jahanam jangan Kau belenggu kami, ke dalam siksa dan penghinaan-Mu jangan Kau 
jerumuskan kami, dari buah Zaqqum dan buah-buahan pahit jangan Kau beri kami makan, 
bersama setan jangan Kau jadikan kami, ke dalam neraka jangan sungkurkan kami, dari 
pakaian-pakaian neraka dan baju-baju lusuh berdaki (penduduk neraka) jangan Kau 
pakaikan kepada kami, dan dari segala keburukan wahai Yang tiada Tuhan selain Engkau 
demi lâ ilâha illallôh selamatkanlah kami.  

Ketiga belas, diriwayatkan dari Imam ash-Shadiq as, “Bacalah setiap malam bulan 
Ramadhan, 

ِإن مِر اَللَّهالْأَم ِمن رقَدت و قِْضيا تملَ ِفيعجأَنْ ت أَلُكأَس ي
الْمحتوِم ِفي الْأَمِر الْحِكيِم ِمن الْقَضاِء الَِّذي الَ يرد و الَ 

 مهجِر حورباِم الْمرالْح ِتكياِج بجح ِمن ِنيبكْتلُ أَنْ تدبي
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كُوشالْم و ئَاِتِهميس نكَفَِّر عالْم مهبوِر ذُنفُوغالْم مهيعِر س
 ٍر ويخ ِفي ِريملَ عِطيأَنْ ت رقَدت و قِْضيا تملَ ِفيعجأَنْ ت
 ِنكِبِه ِلِدي ِصرتنت نِمم لَِنيعجت و ِقيِرز ِفي عسوت ٍة واِفيع

الَ ت وِريغَي ِدلْ ِبيبتس 

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu; di dalam ketentuan dan kepastian yang akan Kau 
tentukan dalam qadha dan qadar yang bijaksana dan tidak akan dapat diganti dan dirubah 
tuliskanlah aku di antara para peziarah rumah suci-Mu yang mabrur haji mereka, yang 
disyukuri usaha mereka, yang diampuni dosa-dosa mereka, dan yang tertebus kejeleka-
kejelekan mereka, dan di dalam qadha dan qadar yang akan Kau tentukan panjangkanlah 
umurku dalam kebajikan dan ‘afiat, lapangkanlah rezekiku, dan jadikan aku di antara 
orang-orang Kau memenangkan agama-Mu dengan (perantara) mereka, serta jangan Kau 
ganti aku dengan orang selainku.  

Keempat belas, dalam kitab Anîs ash-Shâlihîn disebutkan dianjurkan untuk membaca 
doa ini setiap malam bulan Ramadhan. 

  رهش ينع قَِضينِم أَنْ يالْكَِري ِهكجالَِل وذُ ِبجوأَع
 ةٌ أَوِبعت ِليِقب لَك ِذِه وه لَِتيلَي ِمن رالْفَج طْلُعي انَ أَوضمر

 ذَنب تعذِّبِني علَيِه

Aku berlindung kepada keagungan “wajah”-Mu yang mulia hendaknya jangan sampai 
bulan Ramadhan berlalu atau fajar malamku ini terbit sedangkan Engkau masih memiliki 
tagihan atasku atau (aku masih berlumuran) dosa yang karenanya Engkau akan 
menyiksaku.  

Kelima belas, dalam catatan pinggir kitab al-Balad al-Amîn, Syaikh al-Kaf’ami menukil 
dari Sayid Ibn al-Baqi bahwa ia berkata, “Di setiap malam bulan Ramadhan disunnahkan 
mengerjakan shalat sebanyak dua rakaat dengan membaca surah al-Fatihah dan at-Tauhid 
sebanyak tiga kali pada setiap rakaat. Setelah mengucapkan salam, bacalah,  
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سبحانَ من هو حِفيظٌ الَ يغفُلُ، سبحانَ من هو رِحيم الَ 
 اِئمد وه نانَ محبس ،وهسالَ ي قَاِئم وه نانَ محبلُ، سجعي

ولْهالَ ي 

Maha suci Dzat yang selalu mengawasi dan tidak lupa, maha suci Dzat Yang Maha 
Penyayang dan tidak terburu-buru, maha suci Dzat Yang berdiri Sendiri dan tidak lengah, 
maha suci Dzat Yang Maha Abadi dan tidak berbuat sia-sia.  

Lalu, bacalah empat tasbih[1] sebanyak tujuh kali. Kemudian, bacalah,  

انحبس بالذَّن ِلي اغِْفر مِظيا عي كانحبس كانحبس ك
مِظيالْع  

Maha suci Engkau, maha suci Engkau, maha suci Engkau, wahai Yang Maha Agung, 
ampunilah dosaku yang agung. 

Setelah itu, bacalah shalawat untuk Rasulullah SAWW dan keluarga beliau sebanyak 
sepuluh kali. Barangsiapa mengerjakan shalat dua rakaat tersebut, Allah akan 
mengampuni tujuh puluh ribu dosanya.” 

Keenam belas, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barangsiapa membaca surah al-
Fath di dalam shalat sunnah setiap malam, ia akan terjaga pada tahun itu.  

Ketahuilah, di antara amalan-amalan yang disunnahkan untuk dikerjakan di setiap malam 
bulan Ramadhan adalah mengerjakan shalat sebanyak seribu rakaat dalam sebulan. Para 
ulama yang mulia telah menyebutkan hal ini dalam buku-buku fiqih atau ibadah mereka. 
Adapun cara mengerjakannya, terdapat hadis-hadis yang berbeda-beda dalam hal ini. 
Sesuai dengan riwayat Ibn Abi Qurrah dari Imam al-Jawad as dan pendapat Syaikh Thusi 
dalam kitab al-Ghurriyah wa al-Asyrâf, bahkan pendapat masyhur, caranya adalah pada 
sepuluh malam pertama dan kedua, kita mengerjakan dua puluh rakaat untuk setiap 
malam dengan mengucapkan salam pada penghujung setiap dua rakaat; delapan rakaat 
setelah mengerjakan shalat Maghrib dan dua belas rakaat setelah melakukan shalat Isya’. 
Dan pada sepuluh malam terakhir, kita mengerjakan tiga puluh rakaat untuk setiap malam; 
delapan rakaat setelah mengerjakan shalat Maghrib dan dua puluh dua rakaat setelah 
melakukan shalat Isya’. Seluruh shalat ini berjumlah tujuh ratus rakaat. Sementara 
sisanya; tiga ratus rakaat, kita kerjakan pada malam Lailatul Qadr; seratus rakaat pada 
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malam kesembilan belas, seratus rakaat pada malam kedua puluh satu, dan seratus rakaat 
pada malam kedua puluh tiga. Dengan demikian, keseluruhan jumlahnya adalah seribu 
rakaat.  

Ada juga hadis yang menyebutkan cara yang lain, dan dalam kesempatan ini tidak 
mungkin untuk disebutkan semuanya. Harapan kami semoga orang-orang yang cinta 
kebaikan tidak teledor dalam mengerjakan shalat seribu rakaat ini dan dapat 
mencurahkan anugrahnya atas dirinya.  

Dalam sebuah hadis disebutkan, setiap selesai mengerjakan dua rakaat shalat sunnah 
Ramadhan ini, kita membaca (doa berikut ini). 

اَللَّهم اجعلْ ِفيما تقِْضي و تقَدر ِمن الْأَمِر الْمحتوِم و ِفيما 
 ِمن لَِنيعجِر أَنْ تلَِة الْقَدلَي ِم ِفيِكيِر الْحالْأَم ِمن قفْرت

 مهيعِر سكُوشالْم مهجِر حورباِم الْمرالْح ِتكياِج بجح
الْم و ِتكطَاع ِفي ِريملَ عِطيأَنْ ت أَلُكأَس و ،مهبوِر ذُنفُوغ

ناِحِميالر محا أَري ،ِقيِرز ِفي ِلي عسوت  

Ya Allah, tentulah di dalam ketentuan dan kepastian yang akan Kau tentukan dalam 
qadha dan qadar-Mu yang pasti serta di dalam urusan bijaksana yang akan Kau bedakan 
di malam Lailatul Qadr hendaknya Engkau menjadikanku di antara para peziarah rumah-
Mu yang suci yang mabrur haji mereka, yang disyukuri usaha mereka, dan yang 
diampuni dosa-dosa mereka, dan aku memohon kepada-Mu agar Engkau memanjangkan 
umurku dalam ketaatan kepada-Mu dan melapangkan rezekiku, wahai Yang Lebih 
Pengasih dari para pengasih. 

c. Amalan-amalan pada Waktu Sahar Bulan Ramadhan 

Amalan-amalan pada waktu sahar ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, santap sahur. Hendaknya kita jangan meninggalkan sahur ini meskipun dengan 
menyantap kurma yang paling rendah kualitasnya atau seteguk air. Makanan sahur 
terbaik adalah Sawîq (sejenis makanan yang terbuat dari tepung gandum) dan kurma. 
Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah dan para malaikat mengirimkan shalawat atas 
orang-orang yang beristighfar pada waktu sahar dan menyantap sahur.  
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Kedua, membaca surah al-Qadr pada waktu sahur. Barangsiapa membaca surah tersebut 
pada waktu berbuka puasa dan menyantap sahur, ia akan mendapatkan pahala orang yang 
berlumuran darah di jalan Allah. 

Ketiga, membaca doa (Bahâ` berikut ini). Diriwayatkan bahwa Imam ar-Ridha as berkata, 
“Ini adalah doa yang selalu dibaca oleh Imam Muhammad al-Baqir as pada waktu sahar 
bulan Ramadhan.” 

هم ِإني أَسأَلُك ِمن بهاِئك ِبأَبهاه و كُلُّ بهاِئك بِهي، اَللَّ
 ِمن أَلُكأَس يِإن مكُلِِّه، اَللَّه اِئكهِبب أَلُكأَس يِإن ماَللَّه

 أَلُكي أَسِإن ملٌ، اَللَّهِميج اِلكمكُلُّ ج ِلِه ومِبأَج اِلكمج
مكُلُّ ِبج لِِّه وِبأَج الَِلكج ِمن أَلُكي أَسِإن مكُلِِّه، اَللَّه اِلك

 يِإن مكُلِِّه، اَللَّه الَِلكِبج أَلُكأَس يِإن ملٌ، اَللَّهِليج الَِلكج
أَسأَلُك ِمن عظَمِتك ِبأَعظَِمها و كُلُّ عظَمِتك عِظيمةٌ، 

ماَللَّه ِمن أَلُكأَس يِإن ما، اَللَّهكُلِّه ِتكظَمِبع أَلُكأَس يِإن 
 ِركوِبن أَلُكأَس يِإن ماَللَّه ،رين ِركوكُلُّ ن ِرِه ووِبأَن ِركون

كُلِِّه، اَللَّهم ِإني أَسأَلُك ِمن رحمِتك ِبأَوسِعها و كُلُّ 
محر ما، اَللَّهكُلِّه ِتكمحِبر أَلُكأَس يِإن مةٌ، اَللَّهاِسعو ِتك

 مةٌ، اَللَّهامت اِتككُلُّ كَِلم ا وهمِبأَت اِتككَِلم ِمن أَلُكأَس يِإن
ماِلك ِإني أَسأَلُك ِبكَِلماِتك كُلِّها، اَللَّهم ِإني أَسأَلُك ِمن كَ
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 اِلكِبكَم أَلُكأَس يِإن مكَاِملٌ، اَللَّه اِلككُلُّ كَم ِلِه وِبأَكْم
كُلِِّه، اَللَّهم ِإني أَسأَلُك ِمن أَسماِئك ِبأَكْبِرها و كُلُّ 

هم أَسماِئك كَِبيرةٌ، اَللَّهم ِإني أَسأَلُك ِبأَسماِئك كُلِّها، اَللَّ
 مةٌ، اَللَّهزِزيع ِتككُلُّ ِعز ا وهزِبأَع ِتكِعز ِمن أَلُكأَس يِإن

 ِتكِشيم ِمن أَلُكأَس يِإن ما، اَللَّهكُلِّه ِتكِبِعز أَلُكأَس يِإن
لُك ِبمِشيِتك ِبأَمضاها و كُلُّ مِشيِتك ماِضيةٌ، اَللَّهم ِإني أَسأَ

 طَلْتتاس ِة الَِّتيرِبالْقُد ِتكرقُد ِمن أَلُكأَس يِإن ما، اَللَّهكُلِّه
 يِإن ملَةٌ، اَللَّهِطيتسم ِتكركُلُّ قُد ٍئ ويلَى كُلِّ شا عِبه

أَلُكأَس يِإن ما، اَللَّهكُلِّه ِتكرِبقُد أَلُكفَِذِه أَسِبأَن ِعلِْمك ِمن 
 مكُلِِّه، اَللَّه ِبِعلِْمك أَلُكأَس يِإن ماِفذٌ، اَللَّهن كُلُّ ِعلِْمك و
 ماَللَّه ،ِضير ِلككُلُّ قَو و اهضِبأَر ِلكقَو ِمن أَلُكأَس يِإن

ني أَسأَلُك ِمن مساِئِلك ِإني أَسأَلُك ِبقَوِلك كُلِّهِْ اَللَّهم ِإ
 يِإن مةٌ، اَللَّهبِبيح كِإلَي اِئِلكسكُلُّ م و و كا ِإلَيهبِبأَح
 ِفكرش ِمن أَلُكأَس يِإن ما، اَللَّهكُلِّه اِئِلكسِبم أَلُكأَس

ني أَسأَلُك ِبشرِفك ِبأَشرِفِه و كُلُّ شرِفك شِريف، اَللَّهم ِإ
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كُلِِّه، اَللَّهم ِإني أَسأَلُك ِمن سلْطَاِنك ِبأَدوِمِه و كُلُّ 
 مكُلِِّه، اَللَّه لْطَاِنكِبس أَلُكأَس يِإن ماَللَّه ،اِئمد لْطَاِنكس

لِْكككُلُّ م ِرِه وِبأَفْخ لِْككم ِمن أَلُكأَس يِإن ماَللَّه ،فَاِخر 
 كلُوع ِمن أَلُكأَس يِإن مكُلِِّه، اَللَّه لِْككِبم أَلُكأَس يِإن

ِبأَعالَه و كُلُّ علُوك عاٍل، اَللَّهم ِإني أَسأَلُك ِبعلُوك كُلِِّه، 
ِمِه وِبأَقْد كنم ِمن أَلُكأَس يِإن ماَللَّه ماَللَّه ،مقَِدي كنكُلُّ م 

 اِتكآي ِمن أَلُكأَس يِإن مكُلِِّه، اَللَّه كنِبم أَلُكأَس يِإن
 اِتكِبآي أَلُكأَس يِإن مةٌ، اَللَّهمكَِري اِتككُلُّ آي ا وِمهِبأَكْر

ا أَنِبم أَلُكأَس يِإن ما، اَللَّهكُلِّه أِْن والش ِه ِمنِفي ت
الْجبروِت و أَسأَلُك ِبكُلِّ شأٍْن وحده و جبروٍت وحدها، 

 ِنيبِجيا تِبم أَلُكأَس يِإن ما ) ِبِه(اَللَّهي ِنيفَأَِجب ،أَلُكأَس نِحي
  اَُهللا

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu (sedikit) dari kekemilauan-Mu demi kekemilauan-
Mu yang paing kemilau, sedangkan seluruh kekemilauan-Mu adalah kemilau. Ya Allah, 
aku memohon kepada-Mu demi seluruh kekemilauan-Mu. Ya Allah, aku memohon 
kepada-Mu (sedikit) dari keindahan-Mu demi keindahan-Mu yang paling indah, 
sedangkan seluruh keindahan-Mu adalah indah. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu 
demi seluruh keindahan-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu (sedikit) dari 
kebesaran-Mu demi kebesaran-Mu yang paling besar, sedangkan seluruh kebesaran-Mu 
adalah besar. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi seluruh kebesaran-Mu. Ya Allah, 
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aku memohon kepada-Mu (sedikit) dari keagungan-Mu demi keagungan-Mu yang paling 
agung, sedangkan seluruh keagungan-Mu adalah agung. Ya Allah, aku memohon kepada-
Mu demi seluruh keagungan-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu (sedikit) dari 
cahaya-Mu demi cahaya-Mu yang paling benderang, sedangkan seluruh cahaya-Mu 
adalah benderang. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi seluruh cahaya-Mu. Ya 
Allah, aku memohon kepada-Mu (sedikit) dari rahmat-Mu demi rahmat-Mu yang terluas, 
sedangkan seluruh rahmat-Mu adalah luas. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi 
seluruh rahmat-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu (sedikit) dari kalimat-Mu demi 
kalimat-Mu yang paling sempurna, sedangkan seluruh kalimat-Mu adalah sempurna. Ya 
Allah, aku memohon kepada-Mu demi seluruh kalimat-Mu. Ya Allah, aku memohon 
kepada-Mu (sedikit) dari kesempurnaan-Mu demi kesempurnaan-Mu yang paling 
sempurna, sedangkan seluruh kesempurnaan-Mu adalah sempurna. Ya Allah, aku 
memohon kepada-Mu demi seluruh kesempurnaan-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-
Mu (sedikit) dari asma-Mu demi asma-Mu yang paling besar, sedangkan seluruh asma-
Mu adalah besar. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi seluruh asma-Mu. Ya Allah, 
aku memohon kepada-Mu (sedikit) dari kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu yang paling 
mulia, sedangkan seluruh kemuliaan-Mu adalah mulia. Ya Allah, aku memohon kepada-
Mu demi seluruh kemuliaan-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu (sedikit) dari 
kehendak-Mu demi kehendak-Mu yang paling terlaksana, sedangkan seluruh kehendak-
Mu pasti terlaksana. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi seluruh kehendak-Mu. Ya 
Allah, aku memohon kepada-Mu (sedikit) dari kekuatan-Mu demi kekuatan yang 
dengannya Engkau menguasai segala sesuatu, sedangkan seluruh kekuatan-Mu 
menguasai. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi seluruh kekuatan-Mu. Ya Allah, 
aku memohon kepada-Mu (sedikit) dari ilmu-Mu demi ilmu-Mu yang paling berpengaruh, 
sedangkan seluruh ilmu adalah berpengaruh. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi 
seluruh ilmu-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu (sedikit) dari firman-Mu demi 
firman-Mu yang paling diridhai, sedangkan seluruh firman-Mu adalah diridhai. Ya Allah, 
aku memohon kepada demi seluruh firman-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu 
(sedikit) dari permohonan-Mu (yang Kau anugrahkan kepada hamba-Mu) demi 
permohonan-Mu yang paling Kau cintai, sedangkan seluruh permohonan-Mu Kau cintai. 
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi seluruh permohonan-Mu. Ya Allah, aku 
memohon kepada-Mu (sedikit) dari kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu yang paling 
mulia, sedangkan seluurh kemuliaan-Mu adalah mulia. Ya Allah, aku memohon kepada-
Mu demi seluruh kemuliaan-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu (sedikit) dari 
kekuasaan-Mu demi kekuasaan-Mu  yang paling kekal, sedangkan seluruh kekuasaan-Mu 
adalah kekal. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi seluruh kekuasaan-Mu. Ya Allah, 
aku memohon kepada-Mu (sedikit) dari kerajaan-Mu demi kerajaan-Mu yang paling 
megah, sedangkan seluruh kerajaan-Mu adalah megah. Ya Allah, aku memohon kepada-
Mu demi seluruh kerajaan-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu (sedikit) dari 
ketinggian (derajat)-Mu demi ketinggian (derajat)-Mu yang paling tinggi, sedangkan 
seluruh ketinggian (derajat)-Mu adalah tinggi. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi 
seluruh ketinggian (derajat)-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu (sedikit) dari 
karunia-Mu demi karunia-Mu yang paling qadîm, sedangkan seluruh karunia-Mu adalah 
qadîm. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi seluruh karunia-Mu. Ya Allah, aku 
memohon kepada-Mu (sedikit) dari ayat-ayat-Mu demi ayat-ayat-Mu yang paling mulia, 
sedangkan seluruh ayat-Mu adalah mulia. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi 



 31 

seluruh ayat-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi kedudukan dan kakuasaan 
yang Kau miliki dan aku memohon kepada-Mu demi setiap kedudukan tunggal dan demi 
setiap keuasaan tunggal. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi apa yang Engkau 
menjawabku ketika aku memohon kepada-Mu. Maka, jawablah aku, ya Allah. 

Setelah itu, mintalah setiap hajat yang Anda miliki, dan hajat itu akan dikabulkan.  

Keempat, dalam kitab al-Mishbâh karya Syaikh Thusi ra disebutkan, Abu Hamzah ats-
Tsumali meriwayatkan bahwa Imam Zainul Abidin as selalu mengerjakan shalat di 
malam hari bulan Ramadhan, dan ketika waktu sahar tiba, beliau membaca doa (berikut) 
ini. 

ِإلَِهي ِمن ،لَِتكِحي ِفي ِبي كُرمالَ ت و ،ِتكبقُوِبع ِنيبدؤالَ ت 
 نأَي ِمن و ،ِدكِعن ِإالَّ ِمن دجوالَ ي و با ري ريالْخ ِلي نأَي
ِلي النجاةُ و الَ تستطَاع ِإالَّ ِبك، الَ الَِّذي أَحسن استغنى 

ِنكوع نع و كلَيأَ عرتاج اَء وأَس ال الَِّذي و ِتكمحر و 
 ِبك ،با ري با ري با ري ،ِتكرقُد نع جرخ ِضكري لَم

 تالَ أَنلَو و ،كِإلَي ِنيتوعد و كلَيع ِنيلَلْتد تأَن و كفْترع
ماَلْح ،تا أَنِر مأَد ِإنْ لَم و ِنيبِجيفَي هوعأَد ِللَِّه الَِّذي د

 أَلُهأَس ِللَِّه الَِّذي دمالْح و ،ِنيوعدي نئًا ِحيِطيب تكُن
فَيعِطيِني و ِإنْ كُنت بِخيالً ِحين يستقِْرضِني، و الْحمد ِللَِّه 

ا ِشئْتِه كُلَّماِديأُن الَِّذي ثُ ِشئْتيِبِه ح لُوأَخ و ِتياجِلح 
 ِللَِّه الَِّذي دمالْح و ،ِتياجِلي ح قِْضيٍع فَيِفيِر شيِبغ يِلِسر
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 ،اِئيعد ِلي ِجبتسي لَم هرغَي توعد لَو و ،هرغَي وعالَ أَد
غَي وجالَ أَر ِللَِّه الَِّذي دمالْح و هرغَي توجر لَو و ،هر

 ،ِنيمِه فَأَكْرِإلَي كَلَِنيو ِللَِّه الَِّذي دمالْح و ،اِئيجر لَفلَأَخ
 ِللَِّه الَِّذي دمالْح و ،ِنيونِهياِس فَيِإلَى الن ِكلِْنيي لَم و

دمالْح و ،ينع غَِني وه و ِإلَي ببحت ينع لُمحي ِللَِّه الَِّذي 
 قأَح و ِديئٍٍ ِعنيش دمأَح يبفَر ،ِلي بي الَ ذَنى كَأَنتح

 ةً، وعرشم كطَاِلِب ِإلَيلَ الْمبس أَِجد يِإن ماَللَّه ،ِديمِبح
نةَ ِبفَضِلك ِلمن مناِهلَ الرجاِء ِإلَيك مترعةً، و الِْإسِتعا

أَملَك مباحةً، و أَبواب الدعاِء ِإلَيك ِللصاِرِخين مفْتوحةً، 
 اِجيِللر كأَن لَمأَع و)ناِجيِللر ( ٍة، وابِضِع ِإجوِبم

ك و ِللْملْهوِفين ِبمرصِد ِإغَاثٍَة، و أَنَّ ِفي اللَّهِف ِإلَى جوِد
الرضى ِبقَضاِئك ِعوضا ِمن منِع الْباِخِلين و مندوحةً عما 

ِفي أَيِدي الْمستأِْثِرين، و أَنَّ الراِحلَ ِإلَيك قَِريب الْمسافَِة، 
و أَنك الَ تحتِجب عن خلِْقك ِإالَّ أَنْ تحجبهم الْأَعمالُ 

نود كِإلَي تهجوت و ِتيِبطَِلب كِإلَي تدقَص قَد و ،ك
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 ِمن ِليسوت اِئكعِبد و اثَِتيِتغاس ِبك لْتعج و ِتياجِبح
 فِْوكاٍب ِلعجِتيالَ اس و يِمن اِعكِتمقَاٍق ِلاسِتحِر اسغَي

 و ِمكِبكَر لْ ِلِثقَِتيب ،ينع و ِدكعِق وِإلَى ِصد ِنيكُوس
 ِنيِقيي و ِدكِحيواِن ِبتمِإلَى الِْإي ِإيلَج)ِثقَِتي و ( ِرفَِتكعِبم

 الَ ِإلَه و كرغَي ِلي بأَنْ الَ ر يِمن)الَ ) ِلي كدحو تِإالَّ أَن
ولُك حق و وعدك شِريك لَك، اَللَّهم أَنت الْقَاِئلُ و قَ

 ،قِصد" كَانَ ِبكُم ِلِه ِإنَّ اللَّهفَض ِمن أَلُوا اللَّهاس و
، و لَيس ِمن ِصفَاِتك يا سيِدي أَنْ تأْمر ِبالسؤاِل و "رِحيما

مِل ملَى أَهاِت عِطيانُ ِبالْعنالْم تأَن ةَ، وِطيالْع عنمت ،لَكَِتك
 و ِمكِنع ِفي ِنيتيبر ِإلَِهي ،أْفَِتكِن رنحِبت ِهملَيع اِئدالْع و

ِإحساِنك صِغيرا و نوهت ِباسِمي كَِبيرا، فَيا من رباِني ِفي 
آِخرِة ِإلَى الدنيا ِبِإحساِنِه و تفَضِلِه و ِنعِمِه و أَشار ِلي ِفي الْ

 ِليِليد الَيوا مي ِرفَِتيعِمِه، مكَر فِْوِه وع)ِنيلَّتد ( و كلَيع
 و الَلَِتكِبد ِليِليد ِمن اِثقا وأَن و كِإلَي ِعيِفيش ي لَكبح
ِبِلس ِدييا سي كوعأَد ،ِتكفَاعِإلَى ش ِعيِفيش ِمن اِكناٍن س
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 ،همرج قَهبأَو ِبقَلٍْب قَد كاِجيأُن بر ،هبذَن هسرأَخ قَد
 الَيوم تأَياِئفًا، ِإذَا را خاِجيا راِغبا راِهبر با ري كوعأَد

 تفَوفَِإنْ ع ،تطَِمع كمكَر تأَيِإذَا ر و تفَِزع ِبيوذُن
و ِإنْ عذَّبت فَغير ظَاِلٍم، حجِتي يا اَُهللا ِفي فَخير راِحٍم 

 ،كمكَر و كدوج هكْرا تم اِنييِإت عم أَلَِتكسلَى مع أَِتيرج
 قَد و ،كتمحر و كأْفَتر اِئييِقلَِّة ح عم ِتيِشد ِفي ِتيدع و

 بِخيأَنْ الَ ت توجر اِئيجر قِّقفَح ،ِتيينِن مذَي ِن وذَي نيب
 اهجر نلَ مأَفْض اٍع ود اهعد نم ريا خي اِئيعد عماس و

 ِمن ِطِنيفَأَع ،ِليماَء عس و ِليأَم ِدييا سي ظُماٍج، عر
ِبأَسوِإ عمِلي، فَِإنَّ عفِْوك ِبِمقْداِر أَمِلي و الَ تؤاِخذِْني 

 نع ركْبي كِحلْم و نذِْنِبياِة الْمازجم نِجلُّ عي كمكَر
 اِربه ِلكاِئذٌ ِبفَضع ِدييا سا يأَن و ،نِريقَصكَافَاِة الْمم

 نسأَح نمفِْح عالص ِمن تدعا وم زجنتم كِإلَي كِمن ِبك
 قدصت و ِلكِبفَض ِنيبه طَِريا خم و با را يا أَنم ا، وظَن
 ِخيِبيوت نع فاع و ِركتِبس لِّلِْنيج بر أَي ،فِْوكِبع لَيع



 35 

 ،هلْتا فَعم كرغَي ِبيلَى ذَنع موالْي فَلَِو اطَّلَع ،ِهكجِم وِبكَر
و ِخفْت تعِجيلَ الْعقُوبِة لَاجتنبته، الَ ِلأَنك أَهونُ و لَ

 ناِظِريالن)ِإلَي ( نطَِّلِعيالْم فأَخ و)لَيع( با ري كلْ ِلأَنب ،
 ارتس ،نِميالْأَكْر مأَكْر و ناِكِميالْح كَمأَح و ناِتِريالس ريخ

الْع ِمكِبكَر بالذَّن رتسِب، تويالْغ الَّمِب عوالذُّن ِب غَفَّاروي
 دعب لَى ِحلِْمكع دمالْح فَلَك ،ةَ ِبِحلِْمكبقُوالْع رخؤت و
 ئُِنيرجي و ِملُِنيحي و ،ِتكرقُد دعب فِْوكلَى عع و ِعلِْمك

 ِتكِصيعلَى ماِء عيِإلَى ِقلَِّة الْح ِنيوعدي و ينع كِحلْم
 ِرفَِتيعم اِرِمكحلَى مثُِّب عوِإلَى الت ِنيِرعسي و لَيع كرتس
ِبسعِة رحمِتك و عِظيِم عفِْوك، يا حِليم يا كَِريم يا حي يا 

ِب يالذَّن ا غَاِفري موقَي ما قَِديي نالْم مِظيا عِب يوا قَاِبلَ الت
 نلُ، أَيِليالْج كفْوع نلُ، أَيِميالْج كرتس ناِن، أَيسالِْإح

 كتمحر نأَي ،عِريالس اثُكِغي نأَي ،بالْقَِري كجفَر
نالْفَاِضلَةُ، أَي اكطَايع نةُ، أَياِسعالْو نئَةُ، أَيِنيالْه كاِهبوم 

 ،مِسيالْج كنم نأَي ،مِظيالْع لُكفَض نةُ، أَيِنيالس كاِئعنص
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و ِبمحمٍد (أَين ِإحسانك الْقَِديم، أَين كَرمك، يا كَِريم، ِبِه 
فَخلِّصِني، يا فَاستنِقذِْني، و ِبرحمِتك ) و آِل محمٍد

محِسن يا مجِملُ يا منِعم يا مفِْضلُ، لَست أَتِكلُ ِفي 
 كا، ِلأَننلَيع ِلكلْ ِبفَضا، باِلنملَى أَعع ِعقَاِبك اِة ِمنجالن
و أَهلُ التقْوى و أَهلُ الْمغِفرِة، تبِدئ ِبالِْإحساِن ِنعما و تعفُ

 أَم رشنا تلَ مِميأَج ،كُرشا نم ِريدا نا، فَممِب كَرِن الذَّنع
 ها ِمنم ركَِثي أَم تلَيأَو و تلَيا أَبم مِظيع أَم ،رتسا تم حقَِبي

يةَ عا قُري و كِإلَي ببحت نم بِبيا حي ،تافَيع و تيجِن ن
 نحن و ِسنحالْم تأَن ،كِإلَي قَطَعان و الَذَ ِبك نم

الْمِسيئُونَ، فَتجاوز يا رب عن قَِبيِح ما ِعندنا ِبجِميِل ما 
ِعندك، و أَي جهٍل يا رب الَ يسعه جودك، أَو أَي زماٍن 

و اِتكأَن لُ ِمنأَطْو و ،ِمكِب ِنعنج ا ِفياِلنمأَع را قَدم 
 كما كَرقَاِبلُ ِبهاالً نمأَع كِْثرتسن فكَي)كتاملْ )كَرب ،

كَيف يِضيق علَى الْمذِْنِبين ما وِسعهم ِمن رحمِتك، يا 
حِن ِبالريداِسطَ الْيا بِة يِفرغالْم اِسعا وي ِتكِعز ِة، فَوم
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 نع الَ كَفَفْت و اِبكب ِمن تِرحا بم ِنيترهن لَو ،ِدييس
 و ِمككَر و ِدكوِرفَِة ِبجعالْم ِمن ى ِإلَيهتا انِلم لُِّقكمت
فاُء كَيشا تاُء ِبمشت نم ذِّبعاُء، تشا تالْفَاِعلُ ِلم تأَن 

تشاُء و ترحم من تشاُء ِبما تشاُء كَيف تشاُء، الَ تسأَلُ 
 و ِركأَم ِفي كارشالَ ت و لِْككم ِفي عازنالَ ت و ِلكِفع نع
 ،ِركِبيدت ِفي دأَح كلَيع ِرضتعالَ ي و كِْمكح ِفي ادضالَ ت

لْأَمر، تبارك اَُهللا رب الْعالَِمين، يا رب هذَا لَك الْخلْق و ا
 و كانسِإح أَِلف و ِمكِبكَر ارجتاس و الَذَ ِبك نم قَامم

 قُصنالَ ي و كفْوع قِضيالَ ي الَِّذي ادَوالْج تأَن و ،كمِنع
و كتمحِقلُّ رالَ ت و لُكفِْح فَضِبالص كا ِمنثَّقْنوت قَد 

 با ري اكرِة، أَفَتاِسعِة الْومحالر ِم وِظيِل الْعالْفَض ِم والْقَِدي
تخِلف ظُنوننا أَو تخيب آمالَنا، كَالَّ يا كَِريم، فَلَيس هذَا 

، يا رب ِإنَّ لَنا )معناطَ(ظَننا ِبك و الَ هذَا ِفيك طَمعنا 
 اكنيصا، عمِظياًء عجر كا ِفيا، ِإنَّ لَنرالً كَِثيالً طَِويأَم كِفي

و نحن نرجو أَنْ تستر علَينا و دعوناك و نحن نرجو أَنْ 
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د عِلمنا ما تستِجيب لَنا، فَحقِّق رجاَءنا موالَنا، فَقَ
نستوِجب ِبأَعماِلنا، و لَِكن ِعلْمك ِفينا و ِعلْمنا ِبأَنك الَ 
 تفَأَن ،ِتكمحِلر نِجِبيوتسم را غَيِإنْ كُن و كنا عِرفُنصت

،ِتكعِل سِبفَض نذِْنِبيلَى الْمع ا ونلَيع دوجلٌ أَنْ تأَه ننفَام 
 ،ِلكينَ ِإلَى نواجتحا ما، فَِإننلَيع دج و لُهأَه تا أَنا ِبمنلَيع

 ِتكمِبِنع ا ونينغتاس ِلكِبفَض ا ونيدتاه ِركوِبن ا غَفَّاري
للَّهم ِمنها أَصبحنا و أَمسينا، ذُنوبنا بين يديك نستغِفرك اَ

و نتوب ِإلَيك، تتحبب ِإلَينا ِبالنعِم و نعاِرضك ِبالذُّنوِب، 
خيرك ِإلَينا ناِزلٌ و شرنا ِإلَيك صاِعد، و لَم يزلْ و الَ 

عنمٍح، فَالَ يٍل قَِبيما ِبعنع أِْتيكي مكَِري لَكالُ مزي ذَِلك ك
 كانحبفَس ،ا ِبآالَِئكنلَيلَ عفَضتت و ِمكا ِبِنعطَنوحأَنْ ت ِمن
 تسقَدا، تدِعيم ِدئًا وبم كمأَكْر و كظَمأَع و كلَما أَحم

 تأَن ،الُكِفع و كاِئعنص مكَر و كاؤلَّ ثَنج و كاؤمأَس
ِإلَِهي و ِليِبِفع ِنيقَاِيسأَنْ ت ا ِمنِحلْم ظَمأَع الً وفَض عسأَو 

 ماَللَّه ،ِدييس ِدييس ِدييس فْوالْع فْوالْع فْوفَالْع ،ئَِتيِطيخ
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 ا ِمننأَِجر و ،ِطكخس ا ِمنأَِعذْن و ،ا ِبِذكِْركلْنغاش
قْنزار و ،ذَاِبكع ،ِلكفَض ا ِمننلَيع ِعمأَن و ،اِهِبكوم ا ِمن

 كتمحر و كاتلَوص كِبيِر نةَ قَبارِزي و ِتكيب جا حقْنزار و
 بقَِري كِتِه، ِإنيِل بلَى أَهع ِه ولَيع كانوِرض و كتِفرغم و

 ِبطَاعِتك، و توفَّنا علَى ِملَِّتك و مِجيب، و ارزقْنا عمالً
 ياِلدِلو و ِلي اغِْفر مآِلِه، اَللَّه ِه ولَيلَّى اَُهللا عص كِبيِة ننس
و ارحمهما كَما ربياِني صِغيرا، ِاجِزِهما ِبالِْإحساِن ِإحسانا 

للَّهم اغِْفر ِللْمؤِمِنين و الْمؤِمناِت و ِبالسيئَاِت غُفْرانا، اَ
الْأَحياِء ِمنهم و الْأَمواِت و تاِبع بيننا و بينهم ِبالْخيراِت 

، اَللَّهم اغِْفر ِلحينا و ميِتنا و شاِهِدنا و )ِفي الْخيراِت(
ثَانأُن ا وا ذَكَِرنا(ا غَاِئِبناِثنِإن ( ا ونرا حِرنكَِبي ا وِرنِغيص

 ا ودِعيالَالً با ضلُّوض نَ ِباللَِّه واِدلُوالْع ا، كَذَبِكنلُومم
خِسروا خسرانا مِبينا، اَللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل 

اكِْفِني ٍر، ويِبخ ِلي ِتماخ ٍد ومحم ايينِر دأَم ِمن ِنيما أَهم 
 لَيلْ ععاج و ،ِنيمحرالَ ي نم لَيلِّطْ عسالَ ت و ،ِتيآِخر و
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 و ،لَيِبِه ع تمعا أَنم اِلحص ِنيلُبسالَ ت ةً، واِقيةً باِقيو كِمن
الً طَيبا، اَللَّهم احرسِني ارزقِْني ِمن فَضِلك ِرزقًا واِسعا حالَ

 و ،ِبِكالَءِتك اكْلَأِْني و ،ِبِحفِْظك فَظِْنياح و ،ِتكاسرِبح
 اٍم وكُلِّ ع ِفي ذَا وا هاِمنع اِم ِفيرالْح ِتكيب ِحج قِْنيزار

م، و الَ تخِلِني يا ِزيارةَ قَبِر نِبيك و الْأَِئمِة علَيِهم السالَ
رب ِمن ِتلْك الْمشاِهِد الشِريفَِة و الْمواِقِف الْكَِريمِة، 

اَللَّهم تب علَي حتى الَ أَعِصيك، و أَلِْهمِني الْخير و الْعملَ 
رب الْعالَِمين، ِبِه و خشيتك ِباللَّيِل و النهاِر ما أَبقَيتِني يا 
 أْتبعت و أْتيهت قَد ا قُلْتكُلَّم يِإن ماَللَّه)تيبعت ( تقُم و

ِللصالَِة بين يديك و ناجيتك أَلْقَيت علَي نعاسا ِإذَا أَنا 
ياجا نِإذَا أَن كاتاجنم ِنيتلَبس و ،تلَّيا صكُلَّم ا ِليم ،ت

 ناِبيواِلِس التجم ِمن بقَر و ِتيرِريس تلَحص قَد قُلْت
 و ِنييب الَتح و ِميقَد الَتةٌ أَزِليب ِلي تضرع ِلِسيجم

 نع و ِنيتدطَر اِبكب نع لَّكِدي لَعيس ،ِتكمِخد نيب
ِتكمِخد قِّكِخفّا ِبحتسم ِنيتأَير لَّكلَع ِني، أَوتيحن 
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 لَّكلَع أَو ،ِنيتفَقَلَي كنا عِرضعِني متأَير لَّكلَع أَو ،ِنيتيفَأَقْص
 رغَي ِنيتأَير لَّكلَع أَو ،ِنيتفَضفَر نقَاِم الْكَاِذِبيم ِفي ِنيتدجو

 ِلنعماِئك فَحرمتِني، أَو لَعلَّك فَقَدتِني ِمن مجاِلِس شاِكٍر
 فَِمن ناِفِليِفي الْغ ِنيتأَير لَّكلَع أَو ،ِنيذَلْتاِء فَخلَمالْع

 نطَّاِلياِلِس الْبجم آِلف ِنيتأَير لَّكلَع ِني، أَوتسآي ِتكمحر
ب و ِنييفَب اِئيعد عمسأَنْ ت ِحبت لَم لَّكلَع أَو ،ِنيتلَّيخ مهني

 لَّكلَع أَو ،ِنيتكَافَي ِتيرِريج و ِميرِبج لَّكلَع أَو ،ِنيتداعفَب
ِبِقلَِّة حياِئي ِمنك جازيتِني، فَِإنْ عفَوت يا رب فَطَالَما 

ع تفَوع نِجلُّ عي بر أَي كمِلأَنَّ كَر ،ِليقَب ذِْنِبنيِن الْم
 كِإلَي كِمن اِربه ِلكاِئذٌ ِبفَضا عأَن و ،نِريقَصكَافَاِة الْمم
 ا، ِإلَِهيظَن ِبك نسأَح نمفِْح عالص ِمن تدعا وم زجنتم

 الً وفَض عسأَو تأَن أَو ِليمِبع ِنيقَاِيسأَنْ ت ا ِمنِحلْم ظَمأَع
 ،طَِريا خم و ِدييا سا يا أَنم و ،ئَِتيِطيِبخ ِزلَِّنيتسأَنْ ت
 لِّلِْنيج و ،فِْوكِبع لَيع قدصت و ِدييس ِلكِبفَض ِنيبه

كَرِم وجِهك، سيِدي أَنا ِبستِرك، و اعف عن توِبيِخي ِب
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الصِغير الَِّذي ربيته، و أَنا الْجاِهلُ الَِّذي علَّمته، و أَنا 
الضالُّ الَِّذي هديته، و أَنا الْوِضيع الَِّذي رفَعته، و أَنا 

شبعته، و الْعطْشانُ الْخاِئف الَِّذي آمنته، و الْجاِئع الَِّذي أَ
 الَِّذي رالْفَِقي و ،هتوكَس الَِّذي اِريالْع و ،هتيوأَر الَِّذي

 و ،هتززأَع لُ الَِّذيالذَِّلي و ،هتيقَو الَِّذي فِعيالض و ،هتيأَغْن
ي أَعطَيته، و الْمذِْنب السِقيم الَِّذي شفَيته، و الساِئلُ الَِّذ

 لُ الَِّذيا الْقَِليأَن و ،هأَقَلْت اِطئُ الَِّذيالْخ و ،هترتس الَِّذي
 الَِّذي دا الطَِّريأَن و ،هترصن الَِّذي فعضتسالْم و ،هتكَثَّر

ي الْخالَِء و لَم آويته، أَنا يا رب الَِّذي لَم أَستحِيك ِف
 ا الَِّذيى، أَنظْماِهي الْعوالد اِحبا صلَِإ، أَنِفي الْم كاِقبأُر

علَى سيِدِه اجترى، أَنا الَِّذي عصيت جبار السماِء، أَنا 
 ِحني ا الَِّذيا، أَنشِليِل الراِصي الْجعلَى مع تطَيأَع الَِّذي

بشرت ِبها خرجت ِإلَيها أَسعى، أَنا الَِّذي أَمهلْتِني فَما 
 ِملْتع و ،تييحتا اسفَم لَيع ترتس و ،تيوعار

 ِنكيع ِمن ِنيقَطْتأَس و ،تيدعفَت اِصيعِبالْم)ِدكا ) ِعنفَم
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تِني و ِبِستِرك سترتِني حتى كَأَنك بالَيت، فَِبِحلِْمك أَمهلْ
 كى كَأَنتح ،ِنيتبنج اِصيعاِت الْمبقُوع ِمن و ِنيأَغْفَلْت

 ِتكِبيوبا ِبرأَن و كتيصع نِحي ِصكأَع لَم ِإلَِهي ،ِنيتييحتاس
ِخفتسم ِركالَ ِبأَم و اِحدالَ ج و ضرعتم ِتكبقُوالَ ِلع و 

 فِْسين ِلي لَتوس و تضرئَةٌ عِطيخ اِونٌ، لَِكنهتم ِدكِعيِلو
 كرِني ِستغَر ِتي وا ِشقْوهلَيع ِنيانأَع و ايوه ِنيغَلَب و

ِبج كالَفْتخ و كتيصع فَقَد ،لَيى عخرالْم فَالْآنَ ِمن ،ِديه
 نا ماِء غَدمصِدي الْخأَي ِمن و ،ِقذُِنينتسي نم ذَاِبكع

 ،ينع لَكبح تقَطَع تِصلُ ِإنْ أَنأَت نِل مبِبح و ،ِنيلِّصخي
فَوا سوأَتا علَى ما أَحصى ِكتابك ِمن عمِلي الَِّذي لَوالَ ما 

أَرجو ِمن كَرِمك و سعِة رحمِتك و نهِيك ِإياي عِن 
 اٍع ود اهعد نم ريا خا يهذَكَّرا أَتم دِعن طْتِط لَقَنوالْقُن

 و كلُ ِإلَيسوالَِم أَتِة الِْإسِبِذم ماٍج، اَللَّهر اهجر نلَ مأَفْض
رآِن أَعتِمد ِإلَيك و ِبحبي النِبي االْأُمي الْقُرِشي ِبحرمِة الْقُ

الْهاِشِمي الْعرِبي التهاِمي الْمكِّي الْمدِني أَرجو الزلْفَةَ 
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 اِبيلْ ثَوعجالَ ت و ،اِنيمِإي اسنِتياس ِحشوفَالَ ت ،كيلَد
دبع نم ابا ِبِه ثَووِقنحِلي ِتِهما ِبأَلِْسنونا آممفَِإنَّ قَو ،اكِسو 

ِدماَءهم فَأَدركُوا ما أَملُوا، و ِإنا آمنا ِبك ِبأَلِْسنِتنا و قُلُوِبنا 
 ا وِرنودص ِفي اَءكجر تثَب ا ولْنا أَما مِركْنا فَأَدنع فُوعِلت
الَ تِزغْ قُلُوبنا بعد ِإذْ هديتنا و هب لَنا ِمن لَدنك رحمةً 
 ِمن تِرحا بم ِنيترهتلَِو ان ِتكِعز فَو ،ابهالْو تأَن كِإن

 قَلِْبي ا أُلِْهمِلم لُِّقكمت نع الَ كَفَفْت و اِبكب)ِدييا سي (
الْم ِمن دبالْع بذْهي نِإلَى م ،ِتكمحِة رعس و ِمكِرفَِة ِبكَرع

ِإالَّ ِإلَى موالَه و ِإلَى من يلْتِجئُ الْمخلُوق ِإالَّ ِإلَى خاِلِقِه، 
ِإلَِهي لَو قَرنتِني ِبالْأَصفَاِد و منعتِني سيبك ِمن بيِن الْأَشهاِد 

لْت علَى فَضاِئِحي عيونَ الِْعباِد و أَمرت ِبي ِإلَى الناِر و دلَ
و حلْت بيِني و بين الْأَبراِر ما قَطَعت رجاِئي ِمنك و ما 

صرفْت تأِْميِلي ِللْعفِْو عنك و الَ خرج حبك ِمن قَلِْبي، أَنا 
يك ِعنِدي و سترك علَي ِفي داِر الدنيا، الَ أَنسى أَياِد

 نيب و ِنييب عماج و قَلِْبي ا ِمنينالد بح ِرجأَخ ِدييس
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الْمصطَفَى و آِلِه ِخيرِتك ِمن خلِْقك و خاتِم النِبيين محمٍد 
نقُلِْني ِإلَى درجِة التوبِة ِإلَيك و صلَّى اَُهللا علَيِه و آِلِه و ا

أَِعني ِبالْبكَاِء علَى نفِْسي، فَقَد أَفْنيت ِبالتسِويِف و الْآماِل 
 ِرييخ ِمن نِزلَةَ الْآِيِسينم لْتزن قَد و ِريماِتي(عيح( ،

 أَنا نِقلْت علَى ِمثِْل حاِلي فَمن يكُونُ أَسوأَ حاالً ِمني ِإنْ
 ِريٍر(ِإلَى قَبِل ) قَبمِبالْع هشأَفْر لَم و ِتيقْدِلر هدهأُم لَم

الصاِلِح ِلضجعِتي، و ما ِلي الَ أَبِكي و الَ أَدِري ِإلَى ما 
أَي و ِنياِدعخت فِْسيى نأَر و ِريِصينُ مكُوي و اِتلُِنيخت اِمي

 دِعن فَقَتخ قَد)قالَ ) فَو ا ِليِت، فَموةُ الْمِنحأَج أِْسير
 ِكيأَب ،ِريِة قَبِلظُلْم ِكيأَب ،فِْسيِج نورِلخ ِكيأَب ،ِكيأَب
ِكيأَب ،ايٍر ِإيِكين كٍَر وناِل مؤِلس ِكيأَب ،ِديِق لَحِلِضي 

 ،ِريلَى ظَهع اِمالً ِثقِْليالً حا ذَِليانيرع ِريقَب ِمن ِجيورِلخ
 ِفي الَِئقِإِذ الْخ اِليِشم نى عرأُخ و ِنيِميي نةً عرم ظُرأَن

 وهجِه، وِنيغأْنٌ يِئٍذ شموي مهِرٍئ ِمنِلكُلِّ ام ،أِْنيِر شأٍْن غَيش
وا يهلَيِئٍذ عموي هوجو ةٌ وِشربتساِحكَةٌ مةٌ ضِفرسِئٍذ مم
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 ِديمتعم و ِليوعم كلَيع ِدييِذلَّةٌ، س ةٌ ورا قَتقُههرةٌ ترغَب
 ِتكمحِبر بِصيت ،لُِّقيعت ِتكمحِبر و كُِّليوت و اِئيجر و

 و تهِدي ِبكَرامِتك من تِحب، فَلَك الْحمد علَى من تشاُء
ما نقَّيت ِمن الشرِك قَلِْبي، و لَك الْحمد علَى بسِط 

 ِديهِة جايِبغ أَم ككُرذَا الْكَالِّ أَشه اِنيأَفَِبِلس ،اِنيِلس
)ِديها ) جم و ،ِضيكأُر ِليمع ِفي ِفي با ري اِنيِلس رقَد

 و ِمكِب ِنعنج ِفي ِليمع را قَدم و ،كِْركِب شنج
 اِنكسِإح)قَِبلَ )ِإلَي ككْرش و ِليطَ أَمسب كدوِإنَّ ج ِإلَِهي ،

 كِإلَي و ِتيغْبر كِإلَي ِدييس ،ِليمع)كِإلَ) ِمن و ِتيبهر كي
 كلَيع و ِليأَم كِإلَي اقَِنيس قَد و ،ِليأِْميت)كا ) ِإلَيي

 و ِتيغْبر طَتسبان كدا ِعنمِفي و ِتيِهم كَفَتع اِحِديو
 كِإلَي و ِتيبحم تأَِنس ِبك و ِفيوخ و اِئيجر اِلصخ لَك

و ِديِبي تأَلْقَي الَيوا مي ،ِتيبهر تددم ِتكِل طَاعبِبح 
 ،ينِف عوالْخ أَلَم تدرب اِتكاجنِبم و قَلِْبي اشع ِبِذكِْرك
 نيب و ِنييب قفَر ِليؤى سهتنا مي و ِليمؤا مي و الَيوا مفَي
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لُز ِمن اِنِع ِليالْم ِبيِم ذَنِلقَِدي أَلُكا أَسمفَِإن ،ِتكِم طَاعو
الرجاِء ِفيك و عِظيِم الطَّمِع ِمنك الَِّذي أَوجبته علَى 

 كِريالَ ش كدحو لَك رِة، فَالْأَممحالر أْفَِة والر ِمن فِْسكن
قَب ِفي و الُكِعي مكُلُّه لْقالْخ و ٍئ لَكيكُلُّ ش و ِتكض

خاِضع لَك، تباركْت يا رب الْعالَِمين، ِإلَِهي ارحمِني ِإذَا 
 دِعن طَاش و اِنيِلس اِبكوج نكَلَّ ع و ِتيجح تقَطَعان
دتِإذَا اش ِنيبيخالَ ت اِئيجر ِظيما عفَي ،يلُب ايِإي اِلكؤس ت

 ِطِنيأَع ،ِريبِلِقلَِّة ص ِنيعنمالَ ت و ِليهِلج ِنيدرالَ ت و فَاقَِتي
 و ِديمتعم كلَيع ِدييس ،ِفيعِلض ِنيمحار و ِلفَقِْري

 اِئكِبِفن و لُِّقيعت ِتكمحِبر و كُِّليوت و اِئيجر و ِليوعم
طَِلبِتي و ِبكَرِمك أَي ) أَقْصر( رحِلي و ِبجوِدك أَقِْصد أَحطُّ

 فَاقَِتي وجأَر كيلَد و اِئيعد فِْتحتأَس بر)افَِتيِضي ( و
 ِدكوِإلَى ج و اِميِقي فِْوكِظلِّ ع تحت و لَِتييع ربأَج اكِبِغن

فَعأَر ِمككَر فَالَ و ،ظَِرين مأُِدي ِفكورعِإلَى م و ِريصب 
تحِرقِْني ِبالناِر و أَنت موِضع أَمِلي و الَ تسِكني الْهاِويةَ 
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 و اِنكسِبِإح يظَن كَذِّبِدي الَ تيا سي ،ِنييةُ عقُر كفَِإن
و ،ِثقَِتي كفَِإن ،ِفكورعم اِرفالْع كفَِإن ،كابثَو ِنيِرمحالَ ت 

 كِمن ِنيبقَري لَم و ِليا أَجند ِإنْ كَانَ قَد ِإلَِهي ،ِبفَقِْري
 ،اِئلَ ِعلَِليسو ِبيِبذَن كِإلَي افِترالِْإع لْتعج فَقَد ِليمع

 كلَى ِمنأَو نفَم تفَوِإنْ ع ِإلَِهي نفَم تذَّبِإنْ ع فِْو وِبالْع
 و ِتيبا غُرينِذِه الده ِفي محكِْم، ِارِفي الْح كلُ ِمندأَع

ِعند الْموِت كُربِتي و ِفي الْقَبِر وحدِتي و ِفي اللَّحِد 
ِفي، و وحشِتي، و ِإذَا نِشرت ِللِْحساِب بين يديك ذُلَّ موِق

اغِْفر ِلي ما خِفي علَى الْآدِميني ِمن عمِلي، و أَِدم ِلي ما ِبِه 
 ِديأَي ِنيقَلِّباِش تلَى الِْفرا ععِريص ِنيمحار و ،ِنيترتس

ِلح أَِحبِتي، و تفَضلْ علَي ممدودا علَى الْمغتسِل يقَلِّبِني صا
 افاُء أَطْرلَ الْأَقِْرباونت الً قَدومحم لَيع ننحت و ،ِتيرِجي

 ا ِفيدِحيو ِبك لْتزن الً قَدقُونم لَيع دج و ،ِتيازنج
حفْرِتي، و ارحم ِفي ذَِلك الْبيِت الْجِديِد غُربِتي حتى الَ 

أِْنستأَس ،لَكْته فِْسيِإلَى ن ِنيكَلْتِدي ِإنْ ويا سي ،ِركيِبغ 
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 عأَفْز نفَِإلَى م ،ِتيثْرع ِقلِْنيت ثُ ِإنْ لَمِغيتأَس نفَِبم ِدييس
 ِجئُ ِإنْ لَمأَلْت نِإلَى م و ،ِتيعجض ِفي كتايِعن تِإنْ فَقَد

 ،ِتيبكُر فِّسنت ِإنْ لَم ِنيمحري نم و ِلي نم ِدييس
 ،فَاقَِتي موي لَكفَض تِدملُ ِإنْ عمأُؤ نلَ مفَض و ،ِنيمحرت
و ِإلَى مِن الِْفرار ِمن الذُّنوِب ِإذَا انقَضى أَجِلي، سيِدي الَ 

 ِإلَِهي ،كوجا أَرأَن و ِنيذِّبعت)ماَلله ( آِمن و اِئيجر قِّقح
ِإالَّ عفْوك، ) لَها(خوِفي، فَِإنَّ كَثْرةَ ذُنوِبي الَ أَرجو ِفيها 

سيِدي أَنا أَسأَلُك ما الَ أَستِحق و أَنت أَهلُ التقْوى و أَهلُ 
ِمن ِنيأَلِْبس و ِلي ِة، فَاغِْفرِفرغالْم لَيع طِّيغا يبثَو ظَِركن 

 ٍم وقَِدي نم ذُو كا، ِإنِبه الَ أُطَالَب و ا ِليهِفرغت اِت وِبعالت
 ضِفيت الَِّذي تأَن ٍم، ِإلَِهيٍز كَِرياوجت ٍم وِظيفٍْح عص

 اِحِدينلَى الْجع و أَلُكسالَ ي نلَى مع كبيس ،ِتكِبيوبِبر
 رالْأَم و لَك لْقأَنَّ الْخ قَنأَي و أَلَكس نِبم ِدييس ففَكَي
 كدبع ِدييس ،نالَِميالْع با ري تالَيعت و كْتاربت ،كِإلَي

ك ِبباِبك أَقَامته الْخصاصةُ بين يديك يقْرع باب ِإحساِن
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، فَالَ )و يستعِطف جِميلَ نظَِرك ِبمكْنوِن رجاِئك(ِبدعاِئِه 
 لُ، فَقَدا أَقُوم يلْ ِمناقْب و ينِم عالْكَِري ِهكجِبو ِرضعت

 توعد)كتوعد  ( ِنيدرأَنْ الَ ت وجا أَرأَن اِء وعذَا الدِبه
ني ِبرأْفَِتك و رحمِتك، ِإلَِهي أَنت الَِّذي الَ يحِفيك معِرفَةً ِم

ساِئلٌ و الَ ينقُصك ناِئلٌ، أَنت كَما تقُولُ و فَوق ما نقُولُ، 
اَللَّهم ِإني أَسأَلُك صبرا جِميالً و فَرجا قَِريبا و قَوالً صاِدقًا 

عِظيما، أَسأَلُك يا رب ِمن الْخيِر كُلِِّه ما عِلمت و أَجرا 
 هِمن أَلَكا سِر ميخ ِمن ماَللَّه أَلُكأَس ،لَمأَع ا لَمم و هِمن
ِعبادك الصاِلحونَ، يا خير من سِئلَ و أَجود من أَعطَى 

ي و أَهِلي و واِلدي و ولِْدي أَعِطِني سؤِلي ِفي نفِْس
)لَِديو ( و ِشييع ِغدأَر و ،كِفي اِنيوِإخ و ِتيانزِل حأَه و

 نِمم لِْنيعاج و اِليوأَح عِميج ِلحأَص و ِتيورم أَظِْهر
يِه ِنعمتك و أَطَلْت عمره و حسنت عملَه و أَتممت علَ

رِضيت عنه و أَحييته حياةً طَيبةً ِفي أَدوِم السروِر و أَسبِغ 
الْكَرامِة و أَتم الْعيِش، ِإنك تفْعلُ ما تشاُء و الَ تفْعلُ ما 
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ك و الَ تجعلْ يشاُء غَيرك، اَللَّهم خصِني ِمنك ِبخاصِة ِذكِْر
 اًء واِر ِريهاِف النأَطْر ِل واِء اللَّيآن ِبِه ِفي بقَرا أَتئًا ِمميش

 ِمن لَك لِْنيعاج ا، وطَرالَ ب ا ورالَ أَش ةً وعمالَ س
الْخاِشِعين، اَللَّهم أَعِطِني السعةَ ِفي الرزِق و الْأَمن ِفي 

 قَامالْم لَِد والْو اِل والْم ِل وِن ِفي الْأَهيةَ الْعقُر طَِن والْو
ِفي ِنعِمك ِعنِدي و الصحةَ ِفي الِْجسِم و الْقُوةَ ِفي الْبدِن 

و السالَمةَ ِفي الديِن، و استعِملِْني ِبطَاعِتك و طَاعِة 
 صلَّى اَُهللا علَيِه و آِلِه أَبدا ما استعمرتِني، و رسوِلك محمٍد

 و هلْتزٍر أَنيكُلِّ خ ا ِفيبِصين كدِعن اِدكفَِر ِعبأَو ِمن لِْنيعاج
 ِفي ِزلُهنم تا أَنم ِر ولَِة الْقَدلَي انَ ِفيضمِر رهش ِفي ِزلُهنت

ِمن رحمٍة تنشرها و عاِفيٍة تلِْبسها و بِليٍة تدفَعها كُلِّ سنٍة 
 جح قِْنيزار ا، وهنع زاوجتئَاٍت تيس ا ولُهقَبتاٍت تنسح و

هذَا و ِفي كُلِّ عاٍم، و ) عاِمي(بيِتك الْحراِم ِفي عاِمنا 
قًا وِرز قِْنيزا اري ينع ِرفاص اِسِع، والْو ِلكفَض ا ِمناِسع

سيِدي الْأَسواَء، و اقِْض عني الدين و الظُّالَماِت حتى الَ 
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 و اِئيداِر أَعصأَب اِع ومِبأَس ينذْ عخ و ،هٍئ ِمنيأَذَّى ِبشأَت
و (نصرِني علَيِهم، و أَِقر عيِني حساِدي و الْباِغين علَي و ا

يظَن قِّقح ( ِبيكَر و يمه ِمن لْ ِليعاج و ،قَلِْبي حفَر و
فَرجا و مخرجا، و اجعلْ من أَرادِني ِبسوٍء ِمن جِميِع 

 و شر خلِْقك تحت قَدمي، و اكِْفِني شر الشيطَاِن
 ا، وِب كُلِّهوالذُّن ِمن ِنيرطَه و ،ِليمئَاِت عيس لْطَاِن والس

 و ِتكمحةَ ِبرنِخلِْني الْجأَد و ،فِْوكاِر ِبعالن ِمن ِنيأَِجر
 اِئكِليِبأَو أَلِْحقِْني و ،ِلكِن ِبفَضوِر الِْعيالْح ِني ِمنجوز

اِر الصيالْأَخ نالطَّاِهِري نِبياِر الطَّيرآِلِه الْأَب ٍد ومحم ناِلِحي
صلَواتك علَيِهم و علَى أَجساِدِهم و أَرواِحِهم و رحمةُ 
 لَِئن الَِلكج و ِتكِعز و ِدييس و ِإلَِهي ،هكَاترب اللَِّه و

نوِبي لَأُطَاِلبنك ِبعفِْوك، و لَِئن طَالَبتِني ِبلُؤِمي طَالَبتِني ِبذُ
لَأُطَاِلبنك ِبكَرِمك، و لَِئن أَدخلْتِني النار لَأُخِبرنَّ أَهلَ الناِر 

 و اِئكِليِإالَّ ِلأَو ِفرغالَ ت تِإنْ كُن ِدييس و ِإلَِهي ،لَك يبِبح
هِل طَاعِتك فَِإلَى من يفْزع الْمذِْنبونَ، و ِإنْ كُنت الَ أَ
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تكِْرم ِإالَّ أَهلَ الْوفَاِء ِبك فَِبمن يستِغيثُ الْمِسيئُونَ، ِإلَِهي 
ِإنْ أَدخلْتِني النار فَِفي ذَِلك سرور عدوك و ِإنْ أَدخلْتِني 

ِفي ذَِلك سرور نِبيك، و أَنا و اللَِّه أَعلَم أَنَّ سرور الْجنةَ فَ
نِبيك أَحب ِإلَيك ِمن سروِر عدوك، اَللَّهم ِإني أَسأَلُك أَنْ 

 و اِبكقًا ِبِكتِديصت و كةً ِمنيشخ و ا لَكبح لَأَ قَلِْبيمت
ا ِبكانِإمي الَِل وا ذَا الْجي ،كقًا ِإلَيوش و كقًا ِمنفَر و 

 ِفي لْ ِليعاج و ،ِلقَاِئي ِببأَح و ِلقَاَءك ِإلَي بباِم حالِْإكْر
ِلقَاِئك الراحةَ و الْفَرج و الْكَرامةَ، اَللَّهم أَلِْحقِْني ِبصاِلِح 

لِْنيعاج ى وضم نلَ مِبيس ذْ ِبيخ و ،ِقيب ناِلِح مص ِمن 
 ناِلِحيِبِه الص نِعيا تِبم فِْسيلَى نع يأَِعن و ،ناِلِحيالص

 هِمن اِبيلْ ثَوعاج ِنِه وسِبأَح ِليمع ِتماخ و ،فُِسِهملَى أَنع
ِلِح ما أَعطَيتِني، و ثَبتِني الْجنةَ ِبرحمِتك، و أَِعني علَى صا

 با ري هِمن ِنيقَذْتنتٍء اسوس ِفي ِنيدرالَ ت و با ري
 ،نَ ِلقَاِئكود لَ لَها الَ أَجانِإمي أَلُكأَس يِإن ماَللَّه ،نالَِميالْع

ِني ِإذَا توفَّيتِني علَيِه، و ابعثِْني أَحِيِني ما أَحييتِني علَيِه و توفَّ
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 و كالش اِء ويالر ِمن قَلِْبي ِرئأَب ِه، ولَيع ِنيثْتعِإذَا ب
 ماَللَّه ،ا لَكاِلصخ ِليمنَ عكُوى يتح ِنكِدي ِة ِفيعمالس

مفَه و ِنكِدي ةً ِفيرِصيب ِطِنيأَع ا ِفيِفقْه و كِْمكح ا ِفي
 نع ِنيزجحا يعرو و ِتكمحر ِن ِمنِكفْلَي و ِعلِْمك

معاِصيك، و بيض وجِهي ِبنوِرك، و اجعلْ رغْبِتي ِفيما 
 ِعندك، و توفَِّني ِفي سِبيِلك و علَى ِملَِّة رسوِلك صلَّى اَُهللا
 ِل والْفَش ِل والْكَس ِمن ذُ ِبكوأَع يِإن مآِلِه، اَللَّه ِه ولَيع

و ) و الذِّلَِّة(الْهم و الْجبِن و الْبخِل و الْغفْلَِة و الْقَسوِة 
را ظَهاِحِش مالْفَو ٍة وِليكُلِّ ب الْفَاقَِة و الْفَقِْر و ِة وكَنسالْم 
ِمنها و ما بطَن، و أَعوذُ ِبك ِمن نفٍْس الَ تقْنع و بطٍْن الَ 

 ،فَعنٍل الَ يمع و عمساٍء الَ يعد و عشخقَلٍْب الَ ي و عبشي
و أَعوذُ ِبك يا رب علَى نفِْسي و ِديِني و ماِلي و علَى 

ي ِمن الشيطَاِن الرِجيِم، ِإنك أَنت السِميع جِميِع ما رزقْتِن
 ِمن الَ أَِجد و دأَح كِمن ِنيرِجيالَ ي هِإن ماَللَّه ،مِليالْع

دوِنك ملْتحدا، فَالَ تجعلْ نفِْسي ِفي شيٍئ ِمن عذَاِبك و الَ 



 55 

الَ ت لَكٍَة وِبه ِنيدرت و يلْ ِمنقَبت مٍم، اَللَّهذَاٍب أَِليِبع ِنيدر
 ِنيذْكُرالَ ت و ِريطَّ ِوزح و ِتيجرد فَعار و ِل ِذكِْريأَع

 ابثَو و ِطِقينم ابثَو و ِلِسيجم ابلْ ثَوعاج و ئَِتيِطيِبخ
عِطِني يا رب جِميع ما سأَلْتك، دعاِئي ِرضاك و الْجنةَ، و أَ

 ،نالَِميالْع با ري اِغبر كِإلَي يِإن ،ِلكفَض ِمن ِنيِزد و
 اِبكِكت ِفي لْتزأَن كِإن ما(اَللَّهنترأَم و فْوالْع ( فُوعأَنْ ن

 فَاعف عنا، فَِإنك أَولَى عمن ظَلَمنا و قَد ظَلَمنا أَنفُسنا
 قَد ا واِبنوأَب ناِئالً عس درا أَنْ الَ ننترأَم ا، وِمن ِبذَِلك
ِجئْتك ساِئالً فَالَ تردِني ِإالَّ ِبقَضاِء حاجِتي، و أَمرتنا 

ِرقَّاؤك فَأَعِتق ِبالِْإحساِن ِإلَى ما ملَكَت أَيماننا و نحن أَ
 دِعن ِثيا غَوي و ِتيبكُر دِعن ِعيفْزا ماِر، يالن ا ِمننِرقَاب
ِشدِتي ِإلَيك فَِزعت و ِبك استغثْت و لُذْت، الَ أَلُوذُ 

نع جفَر و فَأَِغثِْني ،كِإالَّ ِمن جالْفَر الَ أَطْلُب و اكِبِسو ،ي
 رالْأَِسي فُكي نا مي)رِسيلُ الْيقْبلْ ) يِر اقْبِن الْكَِثيع فُوعي و

 مِحيالر تأَن كِإن ،ري الْكَِثينع فاع و رِسيي الْيِمن
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نِقيي و ِبِه قَلِْبي اِشربا تانِإمي أَلُكأَس يِإن ماَللَّه ،رفُوا الْغ
حتى أَعلَم أَنه لَن يِصيبِني ِإالَّ ما كَتبت ِلي، و ) صاِدقًا(

ناِحِميالر محا أَري ،ِلي تما قَسِش ِبميالْع ِمن ِنيضر 

Ya Ilahi, jangan Kau hajar aku dengan siksa-Mu dan jangan Kau jerumuskan aku dalam 
tipu-daya-Mu. Dari manakah aku mendapatkan kebaikan, sedangkan ia tidak mungkin 
ditemukan kecuali dari sisi-Mu? Dan dari mana aku mendapatkan keselamatan, 
sedangkan ia tidak dapat digapai kecuali dengan (perantara)-Mu? Tidaklah orang yang 
berbuat baik merasa cukup dari pertolongan dan rahmat-Mu, dan tidaklah juga orang 
yang berbuat kejelekan, berani menentang-Mu, dan membuat-Mu murka keluar dari 
kekuasaan-Mu! Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. (Bacalah ya Rabbi ini hingga nafas Anda 
berakhir). Hanya dengan (perantara)-Mu aku mengenal-Mu dan Engkau menunjukkanku 
kepada-Mu, serta memanggil-Mu ke arah-Mu. Jika bukan karena Engkau, aku tidak akan 
mengenal siapa Engkau. Segala puji bagi Allah yang (jika) aku memanggil-Nya, Ia pasti 
menjawab (panggilan)ku meskipun aku lambat (menjawab)-Nya ketika Ia memanggilku. 
Segala puji bagi Allah yang (jika) aku memohon-Nya, Ia pasti memberiku meskipun aku 
kikir ketika Ia ingin meminjam utang dariku. Segala puji bagi Allah yang aku dapat 
memanggil-Nya untuk hajatku kapan pun aku mau dan aku menyendiri dengan-Nya 
untuk rahasiaku kapan pun aku suka tanpa seorang perantara, lalu Ia pasti memenuhi 
hajatku. Segala puji bagi Allah yang aku tidak ingin menyeru selain-Nya, karena 
seandainya aku menyeru selain-Nya, ia tidak akan mampu menjawab seruanku. Segala 
Puji bagi Allah yang aku tidak ingin mengharap selain-Nya, karena seandainya aku 
mengharap selain-Nya, ia akan memutuskan harapanku. Segala puji bagi Allah yang telah 
menyerahkanku kepada Diri-Nya, lalu Ia memuliakanku dan tidak menyerahkanku 
kepada orang lain, lalu ia pasti menghinakanku. Segala puji bagi Allah yang senantiasa 
mencintaiku, sedangkan Ia tidak membutuhkanku. Dan segala puji bagi Allah yang selalu 
mengasihiku sehingga aku merasa tidak memiliki dosa sedikit pun. Dengan ini, Tuhanku 
adalah sesuatu yang lebih layak dipuji dan Ia lebih berhak terhadap pujianku. Ya Allah, 
kutemukan jalan-jalan segala permohonan kepada-Mu terbentang, mata air harapan 
kepada-Mu penuh dengan air, meminta pertolongan kepada karunia-Mu bagi orang yang 
mengharapkan-Mu diperbolehkan, dan pintu-pintu doa kepada-Mu bagi orang-orang 
yang merintih terbuka. Dan aku mengetahui bahwa Engkau bagi yang berharap pasti 
mengabulkannya dan bagi yang tertimpa kesusahan pasti menolongnya, (aku mengetahui) 
bahwa dalam merintih kepada kedermawanan-Mu dan menerima qadha-Mu terdapat 
pengganti dari pelarangan orang-orang yang kikir dan kebebasan dari (meminta) apa 
yang berada di tangan para pencinta dunia, dan (aku mengetahui) bahwa orang yang 
berjalan menuju-Mu dekat jarak (perjalanannya) dan Engkau tidak tersembunyi dari 
makhluk-Mu kecuali jika amalan-amalan yang mereka lakukan untuk selain-Mu yang 
menutupi (mata hati) mereka. (Kini) aku telah menuju-Mu dengan permohonanku ini, 
berangkat (menuju)-Mu dengan segala hajatku, kujadikan permintaan tolongku hanya 



 57 

kepada-Mu dan tawassulku hanya dengan menyeru-Mu, bukan karena aku berhak 
Engkau harus mendengarkan (seruan)ku dan aku menerima maaf-Mu, tetapi karena 
kepercayaanku terhadap karunia-Mu, ketenanganku terhadap kebenaran janji-Mu, 
bernaungku di bawah iman kepada keesaan-Mu, dan keyakinanku terhadap 
pengetahuanku tentang-Mu bahwa tiada Tuhan bagiku kecuali Engkau dan tiada Tuhan 
selain Engkau (yang) Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, Engkaulah yang 
telah berfirman—sedangkan firman-Mu adalah benar dan janji-Mu adalah jujur,“Dan 
mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Penyayang 
terhadap kalian.” Dan bukanlah dari sifat-Mu, wahai Tuanku Engkau memerintahkan 
untuk meminta, lalu Engkau enggan untuk memberi, sedangkan Engkau Maha Pemberi 
anugrah terhadap penghuni kerjaan-Mu dan pencurah kasih sayang atas mereka. Ya Ilahi, 
Engkau telah mendidikku dalam kenikmatan dan kebaikan-Mu ketika aku masih kecil 
dan memuji namaku ketika aku sudah besar. Maka, wahai Yang telah mendidikku di 
dunia ini dengan kebaikan, karunia, dan nikmat-Nya dan menunjukkan kepadaku di 
akhirat ampunan dan kemurahan-Nya, makrifahku, wahai Junjunganku adalah 
petunjukku menuju-Mu dan kecintaanku kepada-Mu adalah penyafaatku kepada-Mu, 
sedangkan aku percaya kepada petunjukku itu dengan penunjukan-Mu dan percaya 
kepada penyafaatku (bahwa ia akan mengantarkanku ke) syafaat-Mu. Aku menyeru-Mu, 
wahai Junjunganku dengan lidah yang telah dibisukan oleh dosanya, Rabbi, aku 
bermunajat kepada-Mu dengan hati yang telah dicelakakan oleh kejahatannya, aku 
menyeru-Mu dalam keadaan takut, berkeinginan, berharap, dan khawatir. Jika aku 
melihat dosa-dosaku wahai Junjunganku, aku menjadi takut dan jika melihat kemurahan-
Mu, aku masih berharap. Jika Engkau memaafkanku, maka Engkau adalah sebaik-baik 
penyayang dan jika Engkau menyiksaku, maka Engkau tidak berbuat lalim. Alasanku, ya 
Allah sehingga aku berani memohon kepada-Mu padahal aku telah mengerjakan segala 
yang Kau benci adalah kedermawanan dan kemurahan-Mu, dan bekalku ketika aku 
ditimpa kesengsaraan padahal rasa maluku sedikit adalah kasih sayang dan rahmat-Mu. 
Dan aku berharap; jangan Kau sia-siakan harapanku dengan semua pelanggaran dan 
ketidakmaluanku itu. Wujudkanlah harapanku dan dengarkanlah seruanku, wahai Sebaik-
baik Dzat yang dapat diseru oleh penyeru dan diharapkan oleh pengharap. Sangat besar, 
wahai Tuanku harapanku dan sungguh jelek kelakukanku. Maka, anugrahkan kepadaku 
maaf-Mu sebesar harapanku dan jangan Kau siksa aku karena kelakukanku yang jelek. 
Karena kemurahan-Mu lebih agung daripada Engkau harus menyiksa orang-orang yang 
berdosa dan kesabaran-Mu lebih besar daripada Engkau harus membalas orang-orang 
yang bersalah. Dan aku, wahai Tuanku berlindung kepada karunia-Mu, lari dari-Mu 
menuju-Mu, (dan menunggu) janji maaf-Mu atas orang yang berbaik sangka kepada-Mu 
terlaksana. Apalah aku, wahai Tuhanku dan apa pula kemampuanku? Anugrahkan 
padaku karunia-Mu dan bersedekahlah padaku dengan maaf-Mu. Wahai Tuhanku, 
agungkan agung dengan Engkau menutupi (cela dan dosa)ku dan maafkan dosa-dosaku 
demi kemurahan-Mu. Seandainya pada hari ini orang selain-Mu mengetahui perbuatan 
dosaku, niscaya aku tidak akan melakukannya dan seandainya aku takut akan siksa, 
niscaya aku akan menjauhinya, bukan (dengan demikian itu) karena Engkau tidak mampu 
melihat dan mengetahui, bahkan karena Engkau, wahai Tuhanku adalah sebaik-baik 
penutup (dosa), sebaik-baik penguasa, sebaik-baik Dzat Yang Maha Pemurah, Maha 
Penutup cela, Maha Pengampun dosa, Maha Mengetahui yang gaib; Engkau menutupi 
dosa karena kemurahan-Mu dan menunda siksa karena kesabaran-Mu. Maka, segala puji 
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bagi-Mu atas kesabaran-Mu setelah dan atas maaf-Mu setelah berkuasa-Mu. 
Mendorongku dan memberanikanku untuk bermaksiat kepada-Mu kesabaran-Mu 
terhadapku, mengajakku untuk tidak memiliki rasa malu penutupan-Mu (terhadap cela)ku, 
dan merangsangku untuk melanggar segala larangan-Mu pengetahuanku akan luasnya 
rahmat-Mu dan agungnya maaf-Mu. Wahai Yang Maha Penyabar, wahai Yang Maha 
Pemurah, wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang Maha Berdiri Sendiri, wahai 
Pengampun dosa, wahai Penerima taubat, wahai Yang agung anugrah-Mu, wahai Yang 
qadim kebaikan-Mu, manakah penutupan-Mu (terhadap segala dosa) yang indah itu? 
Manakah maaf-Mu yang agung itu? Manakah faraj[2]-Mu yang dekat itu? Manakah 
pertolongan-Mu yang cepat itu? Manakah rahmat-Mu yang luas itu? Manakah 
pemberian-pemberian-Mu yang mulia itu? Manakah anugrah-anugrah-Mu yang mudah 
itu? Manakah perbuatan-perbuatan baik-Mu yang mulia itu? Manakah karunia-Mu yang 
agung itu? Manakah karunia-Mu yang agung itu? Manakah kebaikan-Mu yang qadîm itu? 
Manakah kemurahan-Mu, wahai Yang Maha Pemurah. Demi kemurahan itu (dan demi 
Muhammad dan keluarga Muhammad) selamatkanlah aku dan demi rahmat-Mu 
lepaskanlah aku (dari segala derita dan celaka). Wahai Yang Maha Berbuat baik, wahai 
Penganugrah keindahan, wahai Yang Maha memberi nikmat, wahai Yang Maha memberi 
anugrah, aku tidak bertumpu dalam mencari keselamatan dari siksa-Mu kepada amalan-
amalanku, akan tetapi hal itu dengan karunia-Mu terhadap kami. Karena Engkau layak 
untuk ditakuti dan layak untuk mengampuni. Engkau memulai dengan berbuat kebaikan 
sebagai nikmat dan memaafkan doa sebagai kemurahan. Maka, kami tidak tahu apa yang 
harus kami syukuri? Apakah kebaikan yang Kau tebarkan, keburukan yang Kau tutupi, 
agungnya ujian yang Kau timpakan dan Kau menangkan (kami atasnya) ataukah 
banyaknya malapetaka yang telah Kau selamatkan? Wahai Kekasih orang yang 
mencintai-Mu dan wahai Kebahagiaan orang yang berlindung kepada-Mu dan menyatu 
dengan-Mu, Engkau adalah Dzat yang selalu berbuat kebaikan dan kami adalah orang-
orang yang selalu berbuat kejelekan, ampunilah ya Rabbi keburukan yang ada pada kami 
dengan keindahan (baca : keabikan) yang ada pada Diri-Mu. Kebodohan manakah ya 
Rabbi yang tidak diliputi oleh kedermawanan-Mu atau waktu manakah yang lebih 
panjang dari kesabaran-Mu? Apalah harga amalan-amalan kami dibandingkan dengan 
seluruh nikmat-Mu dan bagaimanakah kami memperbanyak amalan yang dengannya 
kami dapat membalas kemurahan-Mu? Bahkan, bagaimana mungkin sesuatu yang 
diliputi oleh rahmat-Mu akan sempit bagi orang-orang yang berdoa? Wahai Yang Maha 
Luas ampunan-Nya, wahai Yang membentangkan kedua tanagan-Nya dengan rahmat, 
demi kemuliaan-Mu, wahai Junjunganku, jika Kau campakkan aku, aku tidak akan 
hengkang dari pintu-Mu dan tidak akan berhenti dari memohon kepada-Mu, karena aku 
telah mengetahui kedermawanan dan kemurahan-Mu; Engkau akan menyiksa orang yang 
Kau kehendaki dengan apa yang Kau kehendaki dan bagaimana pun Kau kehendaki, dan 
mengasihani orang yang Kau kehendaki dengan apa yang Kau kehendaki dan bagaimana 
pun Kau kehendaki. Engkau tidak dipertanyakan tentang perlakuan-Mu, Engkau tidak 
ditentang dalam kerajaan-Mu, Engkau tidak dipersekutui dalam perintah-Mu, Engkau 
tidak dibantah dalam hukum-Mu, dan seorang pun tidak akan memprotes-Mu tentang 
pengaturan-Mu. Hanya bagi-Mu penciptaan dan perintah. Maha Agung Allah Tuhan 
semesta alam. Wahai Tuhanku, ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepada-Mu, 
meminta pertolongan kepada kemurahan-Mu, dan sudah terbiasa dengan kebaikan dan 
nikmat-nikmat-Mu, sedangkan Engkau adalah Maha Dermawan yang tidak sempit 
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ampunan-Mu, tidak terkurangi karunia-Mu, dan tidak menyedikit rahmat-Mu, dan kami 
telah percaya kepada-Mu akan ampunan-Mu yang qadîm karunia-Mu yang agung, dan 
rahmat-Mu yang luas. Apakah mungkin Engkau akan mengingkari persangkaan kami 
atau menyia-nyiakan harapan-harapan kami? Tidak mungkin, wahai Yang Maha Pemurah. 
Ini bukanlah persangkaan kami terhadap-Mu dan bukan juga keinginan kami! Ya Rabbi, 
sesungguhnya kami memiliki harapan dari-Mu yang panjang nan banyak, sesungguhnya 
kami memiliki keinginan yang besar dari-Mu. Kami bermaksiat kepada-Mu dan kami 
masih mengharapkan agar Engkau menutupinya, dan kami menyeru-Mu dan kami masih 
mengharapkan agar Engkau mengabulkannya. Maka, wujudkanlah harapan kami itu, 
wahai Junjungan kami. Dan kami mengetahui bahwa kami tidak berhak (atas itu semua) 
dengan amalan-amalan kami, akan tetapi, (hal itu karena) pengetahuan-Mu terhadap kami 
dan keyakinan kami bahwa Engkau tidak akan menyingkirkan kami dari-Mu meskipun 
kami tidak berhak mendapatkan rahmat-Mu. Engkau sangat layak untuk memberikan 
anugrah kepada kami dan kepada orang-orang yang berdosa demi karunia-Mu yang luas. 
Maka, curahkanlah karunia-Mu atas kami dengan apa yang layak bagi-Mu dan 
limpahkanlah kedermawanan-Mu atas kami, karena kami memerlukan karnia-Mu. Wahai 
Yang Maha Pengampu, hanya dengan nur-Mu kami mendapatkan petunjuk, hanya 
dengan anugrah-Mu kami merasa cukup, dan hanya dengan nikmat-Mu kami menjalani 
hari-hari kami. Ya Allah, di haribaan-Mu kami meminta ampun atas dosa-dosa kami dan 
bertaubat kepada-Mu. Engkau mengasihi kami dengan (mengucurkan) segala nikmat dan 
kami menentang-Mu dengan dengan dosa-dosa. Kebaikan-Mu selalu turun atas kami dan 
kejahatan kami selalu naik kepada-Mu, dan malaikat yang mulia selalu mendatangi-Mu 
dengan amalan-amalan kami yang buruk. Akan tetapi, itu semua tidak mencegah-Mu 
untuk selalu melimpahkan nikmat-Mu atas kami dan mencurahkan karunia-karunia-Mu 
atas kami. Maha Suci Engkau, alangkah penyabarnya Engkau, alangkah agungnya 
Engkau, dan alangkah pemurahnya Engkau dari sejak awal hingga akhir (penciptaan). 
Suci asma-Mu, agung pujian-Mu, dan mulia segala perlakuan-Mu. Anugrah-Mu, ya Ilahi 
lebih luas dan kesabaran-Mu lebih agung daripada Engkau harus membandingkanku 
dengan perlakukan dan dosaku. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku, wahai Tuanku, 
wahai Tuanku, wahai tuanku. Ya Allah, sibukkanlah kami dengan mengingat-Mu, 
lindungilah dari murka-Mu, naungilah kami dari siksa-Mu, limpahkanlah rezeki kepada 
kami dari anugrah-anugrah-Mu, curahkanlah nikmat atas kami dari karunia-Mu, 
berikanlah kepada kesempatan untuk berhaji ke rumah-Mu yang suci dan menziarahi 
kuburan Nabi-Mu, semoga shalawat, rahmat, ampunan, dan keridhaan-Mu senantiasa 
tercurahkan atasnya dan atas Ahlulbaitnya; sesungguhnya Engkau Maha Dekat nan 
Mengabulkan, anugrahkan kepada kami (kekuatan) untuk mengamalkan ketaatan kepada-
Mu, dan wafatkanlah kami atas agama-Mu dan sunnah Nabi-Mu saw. Ya Allah, 
ampunilah aku, kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka 
telah mendidikku sewaktu aku masih kecil. Balaslah kebajikan mereka dengan kebajikan 
dan kejelekan mereka dengan ampunan. Ya Allah, ampunilah mukminin dan mukminat, 
baik yang masih hidup maupun yang sudah mati dan hubungkanlah kami dengan mereka 
dengan kebaikan. Ya Allah, ampunilah orang kami (baca : kerabat-kerabat kami) yang 
masih hidup dan yang sudah meninggal, yang hadir sekarang dan yang tidak ada di 
hadapan kami, yang lelaki dan yang perempuan, yang masih kecil dan yang sudah tua, 
yang merdeka dan yang menjadi budak; telah berbohong orang-orang yang kembali dari 
(agama) Allah, sesat sesesat-sesatnya, dan merugi serugi-ruginya. Ya Allah, curahkanlah 
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shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, tutuplah (umur)ku dengan kebaikan, 
cukupkanlah bagiku urusan dunia dan akhiratku yang sangat kuperlukan, jangan Kau 
kuasakan atasku orang yang tidak mengasihaniku, jadikan untukku dari-Mu penjagaan 
yang abadi, jangan Kau cabut dariku nikmat baik yang telah Kau limpahkan padaku, 
anugrahkan padaku rezeki yang lapang, halal, dan baik. Ya Allah, lindungilah aku dengan 
perlindungan-Mu, jagalah aku dengan penjagaan-Mu, peliharalah aku dengan peliharaan-
Mu, berilah padaku anugrah berhaji ke rumah-Mu yang suci, di tahunku ini dan setiap 
tahun, dan berziarah ke kuburan Nabi-Mu dan para imam as, dan jangan Kau halangi aku 
dari makam dan tempat-tempat suci itu. Ya Allah, terimalah taubatku sehingga aku tidak 
bermaksiat kepada-Mu dan ilhamkan padaku kebaikan dan mengamalkannya, serta rasa 
takut pada-Mu di waktu malam dan siang selama Engkau masih memberikan hidup 
padaku, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, setiap kali aku berkata pada diriku, 
“Sekarang aku telah siap untuk melakukan ketaatan dan berdiri untuk mengerjakan shalat 
di hadapan-Mu dan bermunajat kepada-Mu”, Engkau mendatangkan rasa kantuk jika aku 
mau mengerjakan dan mencabut dariku (kelezatan) bermunajat kepada-Mu jika aku 
bermunajat kepada-Mu. Apa gerangan yang terjadi pada diriku? Setiap kali kukatakan 
pada diriku, “Batinku telah baik dan hatiku telah mendekat kepada kelompok orang-
orang yang ingin bertaubat”, bencana menimpaku yang membuat kakiku tergelincir dan 
menghalangiku dari berkhidmat kepada-Mu. Tuanku, mungkin dari pintu-Mu Engkau 
telah mencampakkanku dan dari (kelayakan) berkhidmat kepada-Mu Engkau 
telah  mengusirku? Atau mungkin Engkau melihatku telah meremehkan hak-Mu, lalu 
Kau campakkan aku? Atau mungkin Engkau melihatku berpaling dari-Mu, lalu Kau 
murka padaku? Atau mungkin Engkau menemukanku di antara para pembohong, lalu 
Kau usir aku? Atau mungkin Engkau melihatku tidak bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, 
lalu halangi aku? Atau mungkin Engkau tidak menemukanku di tengah-tengah kelompok 
para ulama, lalu Kau hinakan aku? Atau mungkin Engkau melihatku di antara orang-
orang yang lupa (terhadap diri mereka), lalu Kau putus-asakan aku dari rahmat-Mu? Atau 
mungkin Engkau melihatku terbiasa (berada di tengah-tengah) kelompok orang-orang 
yang senang kebatilan, lalu Kau biarkan berada di antara mereka? Atau mungkin Engkau 
tidak senang untuk mendengarkan seruanku, lalu Kau jauhi aku? Atau mungkin karena 
kejahatan dan dosaku Engkau menyiksaku? Atau mungkin karena sedikitnya rasa maluku 
Engkau membalasku? Jika engkau memaafkanku, ya Rabbi, telah sering Engkau 
memaafkan orang-orang berdosa sebelumku, karena kemurahan-Mu, ya Rabbi, lebih 
agung daripada harus menyiksa orang-orang yang bersalah. Dan aku berlindung kepada 
anugrah-Mu, melarikan diri dari-Mu menuju haribaan-Mu, (menunggu) ampunan yang 
telah Kau janjikan kepada orang yang berbaik sangka kepada-Mu terlaksana. Ya Ilahi, 
anugrah-Mu lebih luas dan kesabaran-Mu lebih agung daripada harus membandingkanku 
dengan amalanku atau membuatku tergelincir (ke dalam jurang siksa) karena kesalahanku. 
Apa yang dapat kuperbuat, wahai Tuanku? Kucurkan atasku anugrah-Mu, wahai Tuanku, 
bersedekahlah padaku dengan maaf-Mu, agungkan aku dengan Engkau menutupi 
(dosa)ku, dan hindarilah untuk mencelaku demi kemuliaan Dzat-Mu. Wahai Tuanku, 
akulah orang kecil yang telah Kau didik, akulah orang bodoh yang telah Kau ajari, akulah 
orang sesat yang telah Kau berikan petunjuk, akulah orang hina yang telah Kau angkat, 
akulah orang yang ketakutan yang telah Kau berikan rasa aman, akulah orang yang 
tertimpa kelaparan yang telah Kau kenyangkan, orang yang terjerat kehausan yang 
(dahaganya) telah Kau puaskan, orang telanjang yang telah Kau tutupi, orang fakir yang 
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telah Kau keyakan, orang lemah yang telah Kau kuatkan, orang hina yang telah Kau 
muliakan, orang sakit yang telah Kau sembuhkan, peminta yang telah Kau berikan, orang 
berlumuran dosa yang telah Kau tutupi, dan orang bersalah yang telah Kau ampuni, 
akulah orang yang sedikit yang telah Kau perbanyak, orang tertindas yang telah Kau 
tolong, dan akulah orang terusir yang telah Kau lindungi. Akulah, ya Rabbi, orang yang 
tidak merasa malu kepada-Mu dalam kesepian dan tidak memperhatikan-Mu dalam 
keramaian khalayak, akulah yang tertimpa malapetaka-malapetaka besar, akulah orang 
yang telah berani kepada Tuannya, akulah orang yang telah bermaksiat kepada Tuhan 
langit, akulah orang yang telah memberikan uang suap atas maksiat(ku) kepada Dzat 
Yang Maha Agung, akulah orang yang ketika diberi tahu tentang adanya maksiat-maksiat 
itu bergegas menuju kepadanya, akulah orang yang telah Kau beri kesempatan (untuk 
bertaubat), lalu aku tidak mau kembali, telah Kau tutupi (dosa-dosa)ku, lalu aku tidak 
tahu malu, aku telah melakukan maksiat, lalu aku melebihi batas, dan Engkau telah 
menjatuhkanku dari mata-Mu, lalu aku masih tidak peduli. Namum demikian, dengan 
kesabaran-Mu Engkau masih memberikan kesempatan kepadaku dan dengan penutupan-
Mu Engkau masih menutupi (dosa-dosa)ku sehingga Engkau telah melupakanku (akan itu 
semua itu) dan menjauhkanku dari siksa bermaksiat (kepada-Mu); sehingga Engkau 
merasa malu kepadaku. Ya Ilahi, aku tidak bermaksiat kepada-Mu ketika aku melakukan 
maksiat kepada-Mu sedangkan aku mengingkari Rubûbiyah-Mu, meremehkan perintah-
Mu, menghatarkan diriku kepada siksa-Mu, dan menganggap remeh ancaman-Mu. Akan 
tetapi, semua itu adalah sebuah kesalahan yang telah terjadi, nafsuku telah menipuku, 
mengalahkanku nafsuku, kecelakaanku membantuku atasnya, dan menipuku 
kemahapenutupanku yang terbentangkan di hadapanku. Aku telah bermaksiat kepada-Mu 
dan menentang-Mu dengan seluruh usahaku. Sekarang, dari jeratan siksa-Mu siapakah 
yang dapat menyelamatkanku, dari (jeratan) tangan para musuh esok hari siapakah yang 
dapat membebaskanku, dan ke tali siapakah aku harus bergantung jika Engkau telah 
memutuskan tali-Mu dariku?Aduhai! Alangkah celakanya aku atas amalan yang akan 
diperhitungkan oleh kitab-Mu! Seandainya bukan karena kemurahan-Mu dan keluasan 
rahmat-Mu yang kuharapakan, serta pelarangan-Mu untuk berputus-asa, niscaya aku 
sudah berputus-asa ketika mengingatnya, wahai sebaik-baik Dzat yang dapat diseru oleh 
setiap penyeru dan seutama-utama Dzat yang dapat diharap oleh setiap pengharap. Ya 
Allah, demi perjanjian Islam aku bertawassul kepada-Mu, demi kemuliaan Al-Qur’an aku 
berpegang teguh kepada-Mu, demi kecintaanku kepada Nabi yang ummi, al-Qurasyi, al-
Hasyimi, al-Arabi, at-Tihami, al-Makki, al-Madani aku berharap kedekatan kepada-Mu. 
Oleh karena itu, janganlah Kau gundahkan kedamaian imanku dan jangan Kau jadikan 
pahalaku pahala orang yang menyembah selain-mu, karena sebagian kaum telah beriman 
hanya dengan lisan mereka demi menjaga darah mereka (supaya tidak tertumpah) dan 
mereka telah mendapatkan apa yang mereka harapkan, sedangkan kami beriman dengan 
lisan dan hati kami supaya Engkau mengampuni kami. Maka, sampaikanlah kami kepada 
apa yang telah kami harapkan, tetapkanlah harapan-Mu di hati kami, jangan Kau sesatkan 
hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepadanya, dan anugrahkan kepada kami 
dari sisi-Mu rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi anugrah. Demi kemuliaan-Mu, 
seandainya Kauusir aku, aku tak ‘kan beranjak dari pintu-Mu dan tak ‘kan berhenti 
mengemis kepada-Mu, karena hatiku telah diilhami pengetahuan akan kemurahan dan 
keluasan rahmat-Mu. Kepada siapakah seorang hamba akan pergi kecuali kepada tuannya 
dan kepada siapakah makhluk akan berlindung kecuali kepada Penciptanya. Ya Ilahi, 
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seandainya Kau belenggu aku dengan tali (amarah-Mu), Kau cegah amugrah-Mu untukku 
di hadapan para saksi (di hari kiamat), Kau beberkan kejelekan-kejelekanku di hadapan 
mata para hamba, Kau perintahkan untuk menjerumuskanku ke dalam api neraka, dan 
halangi antara aku dengan orang-orang yang baik, niscaya aku tidak akan memutuskan 
harapanku dari-Mu, tidak akan kugagalkan harapanku terhadap ampunan-Mu, dan cinta-
Mu tidak akan keluar dari lubuk hatiku. Aku tidak akan melupakan karunia-karunia-Mu 
kepadaku dan penutupan-Mu terhadap (dosa)ku di dunia. Wahai Tuanku, keluarkanlah 
cinta dunia dari hatiku, kumpulkanlah aku dengan al-Mushthafa dan keluarganya, para 
pilihan-Mu di antara para makhluk dan pamungkas para nabi, Muhammad saw dan 
keluarganya, pindahkanlah aku ke tingkat maqâm bertaubat kepada-Mu, dan bantulah aku 
untuk menangisi diriku. Sungguh telah kuhabiskan umurku dalam penundaan (taubat) 
dan khayalan-khayalan hampa, dan aku telah putus asa terhadap kebaikanku. Siapakah 
yang kondisinya lebih buruk dariku jika aku dengan kondisi ini dipindahkan ke dalam 
kuburku yang belum kupersiapkan sebagai tempat tidurku dan belum kuhamparkan 
permadani amal saleh sebagai tempat berbaringku? Bagaimana mungkin aku tidak akan 
menangis sedangkan aku tidak mengetahui bagaimana masa depanku, kulihat nafsuku 
selalu menipuku, hari-hariku selalu mengelabuiku, dan telah berkepak-kepak di atas 
kepalaku sayap-sayap maut? Bagaimana mungkin aku tidak akan menangis? Aku 
menangis karena (mengingat) saat-saat nyawaku dicabut, aku menangis karena gelapnya 
kuburanku, aku menangis karena sempitnya lahadku, aku menangis karena pertanyaan 
malaikat Munkar dan Nakir kepadaku, aku menangis karena aku akan keluar dari 
kuburku dalam keadaan telanjang, hina, dan memikul bebanku di atas punggungku; 
kulihat ke kananku dan ke kiriku. Pada waktu semua makhluk sibuk dengan urusan 
masing-masing tidak sama dengan urusanku. Setiap orang pada waktu itu memiliki 
urusan sendiri yang sangat menyibukkannya. Pada wak itu ada sebagian wajah yang 
berseri-seri, tertawa nan berbahagia, dan ada sebagian wajah yang pada waktu itu bak 
tertimpa debu-debu kotor dan terselimuti oleh kehinaan. Wahai Tuanku, hanya kepada-
Mulah tempat aku berlindung, tempat aku bersandar, harapanku, aku bertawakkal, dan 
hanya kepada rahmat-Mu aku berharap. Engkau akan memberikan rahmat-Mu kepada 
orang yang Kau kehendaki dan Engkau akan memberikan petunjuk dengan kemuliaan-
Mu orang yang Kau cintai. Maka, bagi-Mu segala puji karena Engkau telah menyucikan 
hatiku dari syirik. Bagi-Mu segala puji karena Engkau telah membuka lidahku (untuk 
memuji-Mu). Apakah dengan lidah yang bisu ini aku akan bersyukur kepada-Mu ataukah 
dengan seluruh jerih-payahku dalam beramal aku meridhakan-Mu? Apalah nilai lidahku, 
ya Rabbi dibandingkan dengan rasa syukur kepada-Mu dan apalah nilai amalanku 
dibandingkan dengan nikmat dan kebaikan-Mu? Ya Ilahi, sesungguhnya kedermawanan-
Mu telah menghamparkan harapanku dan rasa syukur-Mu telah menerima amalku. Wahai 
Tuanku, hanya kepada-Mu keinginanku, hanya kepada-Mu rasa takutku, dan hanya 
kepada-Mu pengharapanku. Telah mendorongku untuk menuju kepada-Mu harapanku, 
hanya kepada-Mu, wahai Maha Esaku tertumpu gairahku, terhadap apa yang ada di sisi-
Mu keinginanku terhampar, hanya kepada-Mu harapan dan rasa takutku yang murni, 
hanya dengan-Mu rasa cintaku tentram, hanya kepada-Mu kutengadahkan tanganku, dan 
kepada tali ketaatan kepada-Mu kugantungkan rasa takutku. Wahai Junjungan-Ku, hanya 
dengan mengingat-Mu hatiku hidup dan hanya dengan bermunajat kepada-Mu 
kudinginkan pedihnya ketakutanku. Wahai Junjunganku, wahai Harapanku, wahai 
Puncak permohonanku, pisahkanlah aku dari dosaku yang dapat menghalangiku untuk 
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melaksanakan ketaatan kepada-Mu. Aku memohon kepada-Mu karena harapan lamaku 
kepada-Mu dan besarnya harapanku kepada-Mu yang Engkau telah mewajibkan atas diri-
Mu untuk selalu mencurahkan kasih sayang dan rahmat. Segala urusan hanya ada pada-
Mu sendirian, tiada sekutu bagi-Mu, seluruh makhluk adalah keluarga-Mu dan berada di 
genggaman tangan-Mu, dan segala sesuatu tunduk kepada-Mu. Maha Agung Engkau, 
wahai Tuhan semesta alam. Ya Ilahi, kasihanilah aku jika aku kehabisan alasan, kelu 
lidahku untuk menjawab pertanyaan-Mu, dan gemetar ketika Engkau bertanya kepadaku 
hatiku. Wahai Harapanku Yang Agung, jangan Kau sia-siakan aku jika kemiskinanku 
parah, jangan Kau campakkan aku karena kebodohanku, jangan Kau cegah aku (dari 
karunia-Mu) karena sedikitnya kesabaranku, curahkan anugrah-Mu padaku karena aku 
miskin dan kasihanilah aku karena aku lemah. Wahai Tuanku, hanya kepada-Mu tempat 
bersandarku, tempat berpegang-teguhku, harapanku, tawakkalku, kepada rahmat-Mu 
keinginanku, di halaman-Mu kujejakkan kakiku, dengan kedermawanan-Mu kuharapkan 
permohonanku, dengan kemurahan-Mu, ya Rabbi kubuka doaku, di hadapan-Mu 
kuharapkan kepapaanku (sirna), dengan kekayaan-Mu kututupi kemiskinanku, di bawah 
naungan maaf-Mu aku berdiri, kepada kedermawanan dan kemurahan-Mu kuangkat 
mataku, dan kepada kebaikan-Mu kukekalkan pandanganku. Maka, jangan Kau bakar 
aku dengan api neraka, sedangkan Engkau adalah harapanku dan jangan Kau tempatkan 
aku di neraka Hâwiyah, karena Engkau adalah ketentraman hatiku. Wahai Tuanku, 
jangan Kau bohongkan persangkaanku terhadap kebajikan dan kebaikan-Mu, karena 
Engkau adalah kepercayaanku dan jangan Kau jangan Kau cegah aku dari pahala-Mu, 
karena Engkau mengetahui kefakiranku. Ya Ilahi, jika ajalku telah mendekat, sementara 
amalku tidak mendekatkanku kepada-Mu, telah kujadikan pengakuanku akan dosaku 
kepada-Mu sebagai perantara alasanku. Ya Ilahi, jika Engkau memaafkan(ku), maka 
siapakah yang lebih layak untuk memaafkan dari-Mu dan jika Engkau menyiksa(ku), 
maka siapakah yang lebih adil dalam menentukan hukum dari-Mu? Kasihanilah di dunia 
ini keterasinganku, ketika maut tiba kesedihanku, di dalam kubur kesendirianku, dan di 
dalam lahad ketakutanku. Jika aku dibangkitkan kembali untuk menjalani hisab di 
hadapan-Mu, kasihanilah (aku di mana) aku berdiri, ampunilah amalanku yang tak 
pernah diketahui oleh Bani Adam, teruskanlah apa yang selama ini Kau tutupi (dosa-
dosa)ku dengannya, kasihanilah aku di saat aku terbaring di atas ranjang (kematian) dan 
tangan orang-orang yang kucintai menggerak-gerakkanku, curahkanlah anugrah-Mu 
padaku di saat aku terbujur (kaku) di atas ranjang pemandian dan dibola-balikkan oleh 
tentangga-tetanggaku yang saleh, berbelas-kasihlah kepadaku di saat kerabatku memikul 
(peti) jenazahku, karuniailah aku di saat aku bertamu kepada-Mu sendirian di lubang 
kuburku, dan kasihanilah keterasinganku di rumah baru itu sehingga aku tidak merasa 
tentram dengan selain-Mu. Wahai Tuanku, jika Engkau menyerahkan aku pada diriku, 
niscaya aku celaka. Wahai Tuanku, kepada siapakah aku memogon pertolongan jika 
Engkau tidak mengampuni ketergelinciranku, kepada siapakah aku harus memohon 
perlindungan jika aku tidak mendapatkan inayah-Mu di tempat tidurku, dan kepada 
siapakah aku memohon naungan jika Engkau tidak menyirnakan kesedihanku? Wahai 
Tuanku, siapakah bagiku dan siapakah yang dapat mengasihaniku jika Engkau tidak 
mengasihaniku, karunia siapakah yang dapat kuharap jika aku tidak mendapatkan 
karunia-Mu di saat aku papa, dan kepada siapakah aku dapat melarikan diri dari dosa jika 
ajalku tiba? Wahai Tuanku, jangan Kau siksa aku sedangkan aku masih mengharapkan-
Mu. Ya Ilahi, wujudkanlah harapanku dan berilah rasa aman kepada rasa takutku, karena 
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banyaknya dosaku tidak ada yang dapat kuharapkan baginya kecuali maaf-Mu. Wahai 
Tuanku, aku memohon kepada-Mu apa yang aku tidak berhak atasnya, sedangkan 
Engkau layak untuk ditakuti dan memaafkan. Maka, ampunilah aku dan demi 
pengawasan-Mu pakaikanlah kepadaku sebuah pakaian yang dapat menutupi segala 
amalan burukku, mengampuninya untukku, dan aku tidak dituntut karenanya. 
Sesungguhnya Engkau memiliki karunia yang qadîm, ampunan yang agung, dan maaf 
yang mulia. Ya Ilahi, Engkaulah yang mengucurkan anugrah-Mu atas orang yang tidak 
memohon kepada-Mu dan atas orang-orang yang menentang Rubûbiyah-Mu. Maka, 
bagaimana, wahai Tuanku dengan orang yang meyakini bahwa penciptaan dan perintah 
berada di tangan-Mu? Maha Agung dan Tinggi Engkau, wahai Tuhan semesta alam. 
Wahai Tuanku, hamba-Mu berada di depan pintu-Mu, kemiskinan telah memaksanya 
untuk berdiri di haribaan-Mu dan mengetuk pintu kebajikan-Mu dengan doanya. Maka, 
janganlah Kau palaingkan wajah-Mu yang mulia dariku dan kabulkanlah apa yang 
kukatakan. Aku telah menyeru-Mu dengan doa ini dan akku mengharapkan jangan Kau 
mencampakkanku, karena aku mengetahui kasih sayang dan rahmat-Mu. Ya Ilahi, 
Engkaulah Dzat yang tak ‘kan merasa capek oleh orang yang meminta-Nya dan tak ‘kan 
berkurang oleh (harapan) pengharapnya. Engkau seperti yang Kau firmankan dan di atas 
apa yang kami katakan. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kesabaran yang indah, faraj 
yang dekat, ucapan yang benar, dan pahala yang besar. Ya Allah, aku memohon kepada-
Mu, ya Rabbi seluruh kebaikan, baik yang kuketahui maupun yang tidak kuketahui. Aku 
memohon kepada-Mu kebaikan yang telah diminta oleh hamba-hamba-Mu yang saleh. 
Wahai sebaik-baik Dzat yang dapat dimohon dan Dzat Maha Pemberi terdermawan, 
kabulkanlah permohonanku untuk diriku, keluargaku, kedua orang tuaku, anak-cucuku, 
kerabatku, dan saudara-saudaraku seiman, tentramkanlah kehidupanku, tampakkanlah 
etikaku yang baik, perbaikilah seluruh keadaanku, dan jadikanlah aku di antara orang-
orang yang telah Kau panjangkan umur mereka, telah Kau perbaiki amalan mereka, telah 
Kau sempurnakan nikmat-Mu atas mereka, telah Kau ridhai mereka, dan telah Kau 
anugrahkan kepada mereka kehidupan yang baik dengan kebahagiaan yang abadi, 
kemuliaan yang sempurna, dan kehidupan yang sempurna. Sesungguhnya Engkau 
melakukan apa yang Kau kehendaki dan tidak mengerjakan apa yang dikehendaki oleh 
selain-Mu. Ya Allah, istimewakan aku dengan zikir-Mu yang khusus dan jangan Kau 
jadikan apa yang dengannya aku mendekatkan diri (kepada-Mu) siang dan malam 
sebagai riya’, rasa ingin tenar, kelaliman, dan kesombongan, serta jadikan aku di antara 
orang-orang khusyuk kepada-Mu. Ya Allah, berikan kepadaku kelapangan rezeki, 
keamanan di dalam negara (aku dilahirkan), kebahagiaan di dalam keluarga, harta dan 
anak-cucu, kekekalan dalam nikmat-nikmat-Mu terhadapku, kesehatan tubuh, kekuatan 
badan, dan keselamatan di dalam agama, gunakan aku dalam ketaatan kepada-Mu dan 
kepada Rasul-Mu, Muhammad—semoga shalawat Allah selalu tercurahkan atasnya dan 
atas keluarganya—selama Engkau masih mengaruniakan umur bagiku, jadikan aku di 
sisi-Mu di antara pada hamba-Mu yang mendapatkan nasib kebaikan yang telah Kau 
turunkan dan yang akan Kau turunkan di bulan Ramadhan di malam Lailatul Qadr dan 
(yang mendapatkan) apa yang akan Kau turunkan pada setiap tahun; rahmat yang Kau 
tebarkan, ‘afiat yang Kau anugrahkan, malapetaka yang Kau tolak, kebajikan yang Kau 
terima, dan keburukan yang Kau maafkan, anugrahkan padaku rezeki untuk berhaji ke 
rumah-Mu yang suci di tahun kami ini dan di setiap tahun, anugrahkan padaku rezeki 
yang luas dari karunia-Mu yang luas, hindarkanlah dari aku, wahai Tuanku berbagai 
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keburukan, lunaskanlah semua utangku dan kelaliman-kelaliman (yang harus kubayar 
kepada orang lain) sehingga aku tidak tersiksa dengan semua itu, halangilah dariku 
penglihatan dan pendengaran musuh-musuh, para penghasud, dan pelalimku dan 
menangkanlah aku atas mereka, bahagikanlah aku, (wujudkanlah segala prasangkaku 
terhadap-Mu), gembirakanlah hatiku, jadikanlah bagi kesedihan dan kesusahanku faraj 
dan jalan keluar, letakkanlah orang yang menginginkan keburukan bagiku dari seluruh 
makhluk-Mu di bawah kedua kakiku, cukupkanlah bagiku kejahatan setan, penguasa, dan 
kejelekan amalanku, sucikanlah aku dari seluruh dosa, lindungilah aku dari api neraka 
demi maaf-Mu, masukkanlah aku ke dalam surga demi rahmat-Mu dan nikahkan aku 
dengan Hurul ‘Ain demi karunia-Mu, dan gabungkanlah aku dengan pada kekasih-Mu 
yang saleh, Muhammad dan keluarganya yang baik, suci, dan terpilih—shalawat, rahmat, 
dan berka-Mu atas mereka, tubuh, dan arwah mereka. Ya Ilahi, wahai Tuanku, demi 
kemuliaan dan keagungan-Mu, jika Engakau menuntutku dengan dosa-dosaku, niscaya 
aku akan menuntut-Mu dengan maaf-Mu, jika Engkau menuntutku dengan kekejianku, 
niscaya aku akan menuntut-Mu dengan kemurahan-Mu, dan jika Kau campakkan aku ke 
dalam neraka, niscaya akan kuberitahukan kepada penduduknya bahwa aku mencintai-
Mu. Ya Ilahi, wahai Tuanku, jika Engkau tidak mengampuni kecuali para kekasih dan 
orang-orang yang menaati-Mu, maka kepada siapakah orang-orang yang berdosa akan 
bernaung? Dan jika Engkau tidak memuliakan kecuali orang-orang yang setia kepada-Mu, 
maka kepada siapakah orang-orang yang telah berbuat kejahatan akan meminta 
pertolongan. Ya Ilahi, jika Engkau mencampakkan aku ke dalam neraka, di situlah 
kesenangan musuh-Mu dan jika Engkau memasukkan aku ke dalam surga, di situlah 
kebahagiaan Nabi-Mu. Dan aku, demi Allah yakin bahwa kebahagiaan Nabi-Mu lebih 
Kau sukai daripada kesenangan musuh-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu agar 
Kau penuhi hatiku dengan kecintaan kepada-Mu, rasa takut kepada-Mu, pembenaran 
terhadap kitab-Mu, keimanan kepada-Mu, ketakutan kepada-Mu, dan kerinduan kepada-
Mu. Wahai Pemilik keagungan dan kemuliaan, cintakanlah kepadaku perjumpaan 
dengan-Mu dan cintailah perjumpaan denganku dan anugrahkan padaku dalam 
perjumpaan dengan-Mu itu ketentraman, faraj, dan kemuliaan. Gabungkanlah aku dengan 
orang-orang saleh yang telah berlalu dan jadikan kami orang-orang saleh yang tersisa, 
tuntunlah aku menempuh jalan orang-orang yang saleh, tolonglah aku melawan hawa 
nafsuku dengan apa yang Kau dengannya membantu orang-orang saleh melawan hawa 
nafsu mereka, tutuplah amalanku dengan yang sebaik-baiknya dan jadikan demi rahmat-
Mu pahalaku darinya surga, bantulah aku untuk mempergunakan apa yang telah Kau 
anugrahkan padaku dalam kesalehan, tetapkanlah (pendirian)ku, ya Rabbi, dan jangan 
Kau kembalikan aku ke dalam jurang kejelakan yang telah Kau selamatkan aku darinya, 
wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu sebuah iman yang tiada 
ajal baginya kecuali berjumpa dengan-Mu, hidupkan aku selama Engkau menghidupkan 
aku atas iman itu, matikan aku jika Engkau mematikanku atasnya, bangkitkanlah aku jika 
Engkau membangkitkanku atasnya, dan bebaskan hatiku dari riya’, keraguan, dan rasa 
ingin tenar dalam agama-Mu sehingga seluruh amalku murni untuk-Mu. Ya Allah, 
anugrahkan padaku bashirah dalam agama-Mu, kepahaman tentang hukum-Mu, 
kedalaman dalam ilmu-Mu, dua hadiah dari rahmat-Mu, dan wara’ yang dapat 
menghalangiku bermaksiat kepada-Mu, putihkanlah wajahku dengan nur-Mu, jadikan 
keinginanku terhadap apa yang ada di sisi-Mu, matikan aku di jalan-Mu dan atas agama 
Rasul-Mu saw. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan, kegagalan, 
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kesedihan, kepenakutan, kekikiran, kelalaian, kekerasan (hati), kemiskinan, kefakiran, 
kepapaan, seluruh malapetaka dan keburukan, baik yang tampak maupun yang 
tersembunyi, aku berlindung kepada-Mu dari hawa nafsu yang tak pernah puas, perut 
yang tak pernah kenyang, hati yang tak pernah khusyuk, doa yang tak didengarkan, dan 
amalan yang tidak bermanfaat, dan aku berlindung kepada-Mu, ya Rabbi atas jiwaku, 
agamaku, hartaku, dan seluruh yang telah Kau anugrahkan padaku dari dari setan yang 
terkutuk. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya Allah, tiada 
seorang pun yang dapat melindungiku dari-Mu dan aku tidak menemukan selain-Mu 
tempat berlindung. Maka, jangan Kau campakkan daku ke dalam siksa-Mu sedikit pun, 
jangan Kau tolak daku dengan kehancuran, dan jangan Kau usir daku dengan siksa yang 
pedih. Ya Allah, terimalah dariku, tinggikan namaku, angkatlah derajatku, musnahkanlah 
dosaku, jangan Kau ingat aku dengan kesalahanku, jadikan pahala dudukku, pahala 
bicaraku, dan pahala doaku ridha-Mu dan surga, berikanlah kepadaku, ya Rabbi seluruh 
yang kumohon pada-Mu, dan tambahkan bagiku karunia-Mu, Karena aku sangat berharap 
kepada-Mu, wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, Engkau telah turunkan di dalam kitab-
Mu agar kami memaafkan orang yang melalimi kami, dan kami telah melalimi diri kami 
sendiri, maka ampunilah kami; karena Engkau lebih layak untuk itu semua dari kami, 
Engkau telah memerintahkan kami untuk tidak mengusir peminta dari pintu kami, dan 
kini aku datang kepada-Mu untuk memohon, maka jangan Kau usir aku kecuali dengan 
pengabulan hajatku, dan Engkau telah memerintahkan kepada kami untuk berbuat 
kebajikan kepada sahaya-sahaya kami, kami adalah hamba sahaya-Mu, bebaskanlah kami 
dari api neraka. Wahai Tempat pelarianku di saat aku tertimpa kesedihan, wahai 
Penolongku ketika aku tertimpa kesusahan, hanya kepada-Mu aku berlindung, meminta 
pertolongan, dan bernaung. Aku tidak akan bernaung kepada selain-Mu dan tidak akan 
memohon faraj kecuali kepada-Mu. Maka, tolonglah aku dan lapangkanlah (hati)ku. 
Wahai Yang membebaskan tawanan dan memaafkan (dosa) yang banyak, terimalah 
amalanku yang sedikit ini dan maafkan dosaku yang banyak. Sesungguhnya Engkau 
Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu iman yang 
dengannya Kau kuasai kalbuku dan keyakinan (yang sempurna) sehingga aku yakin 
bahwa tidak akan menimpaku kecuali apa yang telah Kau tentukan bagiku, dan 
relakanlah aku dengan kehdiupan yang telah Kau bagikan untukku, wahai Yang Lebih 
Pengasih dari para pengasih. 

Kelima, Syaikh Thusi ra juga berkata, “Bacalah doa berikut ini setiap waktu sahar tiba.” 

عدِتي ِفي كُربِتي و يا صاِحِبي ِفي ِشدِتي و يا وِليي ِفي يا 
 و ِتيروع اِترالس تأَن ،ِتيغْبر ِفي ِتيا غَايي و ِتيمِنع

 ماَللَّه ،ئَِتيِطيخ ِلي فَاغِْفر ،ِتيثْرلُ عِقيالْم و ِتيعور ِمنؤالْم
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ا ِإناِر، يِع الذُّلِّ ِفي النوشلَ خاِن قَبمالِْإي عوشخ أَلُكأَس ي
 كُني لَم و لَدوي لَم و ِلدي لَم نا مي دما صي دا أَحي اِحدو
 ةً ومحر و ها ِمنننحت أَلَهس نم ِطيعي نا مي ،دا أَحكُفُو لَه

ئ ِبالْخيِر من لَم يسأَلْه تفَضالً ِمنه و كَرما ِبكَرِمك يبتِد
الداِئِم صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد و هب ِلي رحمةً 
 يِإن مِة، اَللَّهالْآِخر ا وينالد ريا خلُغُ ِبهةً أَباِمعةً جاِسعو

ِلم كِفرغتِلكُلِّ أَس كِفرغتأَس ِه وِفي تدع ثُم هِمن كِإلَي تبا ت
 ماَللَّه ،لَك سا لَيِه مِفي الَطَِنيفَخ كهجِبِه و تدٍر أَريخ

 ِميرج و ظُلِْمي نع فاع ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص
يم يا من الَ يِخيب ساِئلُه و الَ ِبِحلِْمك و جوِدك، يا كَِر

 هنوئَ ديا فَالَ شند و قَهئَ فَويالَ فَالَ شع نا مي ،اِئلُهن فَدني
صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد و ارحمِني يا فَاِلق الْبحِر 

الساعةَ الساعةَ الساعةَ، اَللَّهم ِلموسى اللَّيلَةَ اللَّيلَةَ اللَّيلَةَ، 
 ِمن اِنيِلس اِء ويالر ِمن ِليمع فَاِق والن ِمن قَلِْبي رطَه

الِْكذِْب و عيِني ِمن الِْخيانِة، فَِإنك تعلَم خاِئنةَ الْأَعيِن و ما 
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م الْعاِئِذ ِبك ِمن الناِر، هذَا تخِفي الصدور، يا رب هذَا مقَا
 ِمن ِث ِبكِغيتسالْم قَامذَا ماِر، هالن ِمن ِر ِبكِجيتسالْم قَامم
الناِر، هذَا مقَام الْهاِرِب ِإلَيك ِمن الناِر، هذَا مقَام من يبوُء 

و يتوب ِإلَى ربِه، هذَا مقَام لَك ِبخِطيئَِتِه و يعتِرف ِبذَنِبِه 
 قَامذَا مِر، هِجيتساِئِف الْمالْخ قَامذَا مِر، هاِئِس الْفَِقيالْب

) الْمحزوِن(الْمحزوِن الْمكْروِب، هذَا مقَام الْمغموِم 
ام الْمستوِحِش الْمهموِم، هذَا مقَام الْغِريِب الْغِريِق، هذَا مقَ

الْفَِرِق، هذَا مقَام من الَ يِجد ِلذَنِبِه غَاِفرا غَيرك و الَ 
ِلضعِفِه مقَويا ِإالَّ أَنت و الَ ِلهمِه مفَرجا ِسواك، يا اَُهللا يا 

ت و لَك ِديوجس دعاِر بِبالن ِهيجو ِرقحالَ ت مكَِري ِريِفيع
ِبغيِر من ِمني علَيك، بلْ لَك الْحمد و الْمن و التفَضلُ 

 لَِتيِقلَّةَ ِحي و ِفيعض بر أَي بر أَي بر أَي محِار ،لَيع
 و ِميِجس و ِميلَح اثُرنت و اِليصأَو ددبت و ِرقَّةَ ِجلِْدي و

 ِمن ِعيزج و ِريقَب ِفي ِتيشحو و ِتيدحو و ِديسج
 مواطَ ياالغِْتب ِن ويةَ الْعقُر با ري أَلُكالَِء، أَسِر الْبِغيص
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 دوست موي با ري ِهيجو ضيِة، بامدالن ِة ورسالْح
زِع الْأَكْبِر، أَسأَلُك الْبشرى يوم الْوجوه، آِمني ِمن الْفَ

تقَلَّب الْقُلُوب و الْأَبصار و الْبشرى ِعند ِفراِق الدنيا، 
اَلْحمد ِللَِّه الَِّذي أَرجوه عونا ِفي حياِتي و أُِعده ذُخرا ِليوِم 

ِللَِّه الَِّذي دماَلْح ،فَاقَِتي لَو و ،هرغَي وعالَ أَد و هوعأَد 
دعوت غَيره لَخيب دعاِئي، اَلْحمد ِللَِّه الَِّذي أَرجوه و الَ 

أَرجو غَيره، و لَو رجوت غَيره لَأَخلَف رجاِئي، اَلْحمد ِللَِّه 
مفِْضِل ِذي الْجالَِل و الِْإكْراِم الْمنِعِم الْمحِسِن الْمجِمِل الْ

 ٍة وغْبى كُلِّ رهتنم ٍة ونسكُلِّ ح اِحبص ٍة ومكُلِّ ِنع ِليو
 ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص مٍة، اَللَّهاجكُلِّ ح قَاِضي

أَثِْبت و ِبك الظَّن نسح و نِقيقِْني الْيزار قَلِْبي ِفي اَءكجر 
 الَ أَِثق و كرغَي وجى الَ أَرتح اكِسو نمع اِئيجر اقْطَع و

ِإالَّ ِبك، يا لَِطيفًا ِلما تشاُء الْطُف ِلي ِفي جِميِع أَحواِلي ِبما 
 تعذِّبِني تِحب و ترضى، يا رب ِإني ضِعيف علَى الناِر فَالَ

 و ذُلِّي و ِفيوخ و ِعيرضت و اِئيعد محار با راِر، يِبالن
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 نع فِعيض يِإن با ري ،ِذيلِْويت و ِذيِويعت و ِتيكَنسم
 ِتكِبقُو با ري أَلُكأَس ،مكَِري اِسعو تأَن ا وينطَلَِب الد

ِه أَنْ عِإلَي ِتياجح و هنع اكِغن ِه ولَيع ِتكرقُد و لَى ذَِلك
 ذَا وه ِميوي ذَا وه ِريهش ذَا وه اِميع ِفي قَِنيزرت

ساعِتي هِذِه ِرزقًا تغِنيِني ِبِه عن تكَلُِّف ما ِفي أَيِدي الناِس 
ِل الطِّيِب، أَي رب ِمنك أَطْلُب و ِإلَيك ِمن ِرزِقك الْحالَ

أَرغَب و ِإياك أَرجو و أَنت أَهلُ ذَِلك الَ أَرجو غَيرك و الَ 
 فِْسين تظَلَم بر أَي ،اِحِمنيالر محا أَري ،ِإالَّ ِبك أَِثق

اِفِنيع و ِنيمحار و ِلي ا فَاغِْفري ٍت ووكُلِّ ص اِمعا سي ،
جاِمع كُلِّ فَوٍت و يا باِرئ النفُوِس بعد الْموِت يا من الَ 
 لُهغشالَ ي و اتوِه الْأَصلَيع ِبهتشالَ ت و اتالظُّلُم اهشغت

ِه ولَيلَّى اَُهللا عا صدمحِط مٍئ أَعيش نئٌ عيا شلَ مآِلِه أَفْض 
 لٌ لَهوؤسم تا أَنلَ مأَفْض و لَه ِئلْتا سلَ مأَفْض و أَلَكس
 ةُ وشِعيِنئَِني الْمهى تتةَ حاِفيالْع ِلي به ِة وامِم الِْقيوِإلَى ي

ر ماَللَّه ،بوِني الذُّنرضى الَ تتٍر حيِبخ ِلي ِتما اخِبم ِنيض
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قَسمت ِلي حتى الَ أَسأَلَ أَحدا شيئًا، اَللَّهم صلِّ علَى 
 ِنيمحار و ِتكمحر اِئنزخ ِلي حافْت ٍد ومحآِل م ٍد ومحم

قِْنيزار ِة والْآِخر ا وينا ِفي الددا أَبهدعب ِنيذِّبعةً الَ تمحر 
ِمن فَضِلك الْواِسِع ِرزقًا حالَالً طَيبا الَ تفِْقرِني ِإلَى أَحٍد 
 ا وفَقْر فَاقَةً و كِإلَي ا وكْرش ِبذَِلك ِنيدِزيت اكِسو هدعب

 ِعمنا مِملُ يجا مي ِسنحا مفُّفًا، يعت ى وِغن اكِسو نمع ِبك
 يا مِليك يا مقْتِدر صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد يا مفِْضلُ

 ِفي ِلي اِركب ى ونسِبالْح اقِْض ِلي و كُلَّه ِهماكِْفِني الْم و
 ِلي رسي ماَللَّه ،اِئِجيوح عِميج اقِْض ِلي و ِريوِع أُمِميج

 هرِسيعت افا أَخم)تهرسع( هرِسيعت افا أَخم رِسييفَِإنَّ ت ،
)هرسعت ( افا أَخم لْ ِليهس و ،رِسيلٌ يهس كلَيع

حزونته، و نفِّس عني ما أَخاف ِضيقَه، و كُف عني ما 
 همه افأَخ)ها)غَما أَخم ينع ِرفاص ا ، وي ،هتِليب ف

 و كةً ِمنيشخ و ا لَكبح لَأْ قَلِْبيام ماَللَّه ،ناِحِميالر محأَر
تصِديقًا لَك و ِإميانا ِبك و فَرقًا ِمنك و شوقًا ِإلَيك يا ذَا 
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صقًا فَتقُوح ِإنَّ لَك ماِم، اَللَّهالِْإكْر الَِل والْج لَيا عِبه قد
و ِللناِس ِقبِلي تِبعات فَتحملْها عني، و قَد أَوجبت ِلكُلِّ 
ضيٍف ِقرى و أَنا ضيفُك، فَاجعلْ ِقراي اللَّيلَةَ الْجنةَ، يا 

 ِإالَّ وهاب الْجنِة يا وهاب الْمغِفرِة، و الَ حولَ و الَ قُوةَ
ِبك 

Wahai Persiapanku di saat kesedihanku, wahai Sahabatku di saat kesulitanku, wahai 
Pemberi nikmatku, wahai Puncak Harapanku, Engkaulah Penutup celaku, Pemberi 
keamanan terhadap rasa takutku, dan Pengampun ketergelinciranku. Maka, ampunilah 
kesalahan dan dosaku. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kekhusyukan iman sebelum 
pahitnya kehinaan di api neraka. Wahai Yang Maha Esa, wahai Yang Maha Tunggal, 
wahai Tempat Bergantung, wahai Yang tiada beranak dan tidak diperanakkan, serta tak 
seorang pun yang menandinginya, wahai Yang memberi orang yang memohon-Nya 
sebagai kasih sayang dan rahmat dari-Nya dan mencurahkan kebaikan kepada orang yang 
tidak memohon-Nya sebagai karunia dari-Nya dan kemurahan-Nya yang abadi, curahkan 
shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, dan anugrahkan padaku rahmat 
yang luas nan menyeluruh sehingga dengannya aku dapat menggapai kebaikan dunia dan 
akhirat. Ya Allah, aku meminta ampun kepada-Mu atas dosa yang aku telah bertaubat 
darinya kemudian kembali lagi melakukannya dan aku meminta ampun kepada-Mu atas 
setiap kebaikan yang kuikhlaskan hanya untuk-Mu, lalu (niat)ku tercampuri oleh apa 
yang tidak pantas bagi-Mu. Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan 
keluarga Muhammad, maafkanlah kelaliman dan kesalahanku demi kesabaran dan 
kedermawanan-Mu. Wahai Dzat Maha Mulia yang tak tersia-siakan pemohon-Nya dan 
anugrah-Nya tak kunjung kering, wahai Dzat Maha Tinggi yang tiada lagi sesuatu di atas-
Nya dan Maha Dekat yang tiada lagi sesuatu di bawah-Nya, curahkanlah shalawat atas 
Muhammad dan keluarga Muhammad, dan limpahkanlah rahmat-Mu atasku, wahai 
Pembelah lautan untuk Musa, malam ini juga, malan ini juga, malam ini juga, saat ini 
juga, saat ini juga, saat ini juga. Ya Allah, sucikakn hatiku dari kemunafikan, amalkku 
dari riya’, mulutku dari kebohongan, dan mataku dari khianat. Karena Engkau 
mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya Rabbi, 
inilah tempat orang yang berlindung kepada-Mu dari api neraka, inilah tempat orang 
yang memohon perlindungan kepada-Mu dari api neraka, inilah tempat orang yang 
memohon pertolongan kepada-Mu dari api neraka, inilah tempat orang yang melarikan 
diri kepada-Mu dari api neraka, inilah tempat orang yang kembali kepada-Mu dengan 
memikul kesalahannya, mengakui dosanya, dan bertaubat kepada Tuhannya, inilah 
tempat orang yang sengsara nan fakir, inilah tempat orang yang takut yang meminta 
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perlindungan, inilah tempat orang yang tertimpa kesedihan dan nestapa, inilah tempat 
orang yang tertimpa duka dan kesedihan, inilah tempat orang asing yang tenggelam 
(dalam lautan dosa), inilah tempat orang yang takut nan pengecut, inilah tempat orang 
yang tidak menemukan bagi dosanya pengampun selain-Mu, bagi kelemahannya orang 
yang dapat menguatkannya selain Engkau, dan bagi kesedihannya pemusnahnya selian 
diri-Mu. Ya Allah, wahai Yang Maha Mulia, jangan Kau bakar wajahku dengan api 
neraka setelah aku bersujud kepada-Mu dan setelah kutempelkan wajahku ke tanah 
karena Engkau tanpa ingin mengungkit-ungkitnya. Bahkan, hanya bagi-Mulah segala puji, 
karunia, dan anugrah (yang telah curahkan) atasku. Kasihanilah ya Rabbi (bacalah ya 
Rabbi ini hingga napas Anda terputus) kelemahanku, sedikitnya dayaku, kelembutan 
kulitku, rontoknya anggota badanku, tercerai-berainya daging dan tubuhku, 
kesendirianku, kesunyianku di dalam kubur, dan ketakutanku terhadap malapetaka yang 
kecil. Aku memohon kepada-Mu, ya Rabbi kebahagiaan hati dan kebahagiaan pada hari 
kesedihan dan penyesalan, putihkanlah wajahku, ya Rabbi pada wajah-wajah (para 
makhluk) hitam-kelam, anugrahkan rasa aman padaku pada hari ketakutan terbesar, aku 
memohon kepada-Mu kegembiraan pada hari terbolak-baliknya hati dan penglihatan dan 
kebahagiaan ketika berpisah dengan dunia ini. Segala puji bagi Allah yang dapat 
kuharapkan pertolongan-Nya di dalam hidupku dan kusiapkan sebagai simpanan pada 
saat kepapaanku. Segala puji bagi Allah yang aku menyeru-Nya dan tidak menyeru 
selain-Nya. Seandainya aku menyeru selain-Nya, niscaya ia akan menyia-siakan 
seruanku. Segala puji bagi Allah yang aku mengharapkan-Nya dan tidak mengharapakan 
selian-Nya. Seandainya aku mengharapkan selain-Nya, niscaya ia akan mencampakkan 
harapanku. Segala puji bagi Allah Yang Maha Pemberi nikmat, Yang Maha Berbuat 
kebaikan, Yang Maha Memberi keindahan, Yang Maha Menganugrahkan keutamaan, 
Pemilik keagungan dan kemuliaan, Penganugrah setiap nikmat, Pemilik setiap kebaikan, 
Puncak setiap harapan, dan Pengabul setiap hajat. Ya Allah, curahkanlah shalawat atas 
Muhammad dan keluarga Muhammad, anugrahkan padaku keyakinan dan prasangka baik 
kepada-Mu, tetapkanlah rasa berharap kepada-Mu di kalbuku, dan putuskanlah 
harapanku terhadap selain-Mu sehingga aku tidak berharap kepada selain-Mu dan tidak 
percaya kecuali kepada-Mu. Wahai Yang Maha Kasih terhadap orang yang Kau 
kehendaki, kasihanilah aku di semua keadaanku dengan apa yang Kau cintai dan ridhai. 
Ya Rabbi, sesungguhnya aku lemah menghadapi api neraka. Maka, jangan Kau siksa aku 
dengan api  neraka. Ya Rabbi, kasihanilah seruanku, kerendahan diriku, rasa takutku, 
kehinaanku, kemiskinanku, permohonanlindungku dan naunganku. Ya Rabbi, 
sesungguhnya aku lemah dalam mencari dunia, sedangkan Engkau Maha Luas nan 
Pemurah. Aku memohon kepada-Mu, ya Rabbi demi kekuatan dan kemampuan-Mu atas 
semua itu, serta demi ketidakbutuhan-Mu terhadapnya dan keperluanku kepadanya; 
karuniakanlah kepadaku di tahunku ini, di bulanku ini, di hariku ini, dan di saatku ini 
rezeki halal nan baik yang dengannya Kau tidak memaksaku untuk melirik apa yang ada 
di tangan orang lain. Ya Rabbi, hanya kepada-Mu aku meminta, hanya kepada-Mu 
Kucurahkan keinginanku, dan hanya kepada-Mu aku berharap, sedangkah Engkau layak 
untuk itu. Aku tidak akan mengharap selain-Mu dan tidak akan percaya kecuali kepada-
Mu, wahai Yang Lebih Pengasih daripada pengasih. Ya Rabbi, aku telah melalimi diriku. 
Maka, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan selamatkanlah aku. Wahai Pendengar setiap 
suara, wahai Pengumpul setiap yang telah tiada, wahai Pencipta jiwa setelah kematiannya, 
wahai Yang tak tertutupi oleh kegelapan, tak rancau bagi-Nya suara-suara, dan tidak 
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disibukkan oleh sesuatu (untuk mengawasi) sesuatu yang lain, berikanlah kepada 
Muhammad saw permohonannya yang terbaik dan sebaik-baik permohonan yang Engkau 
telah diminta untuk menyampaikannya kepadanya hingga hari kiamat, anugerahkanlah 
padaku kesehatan sehingga kehidupan ini terasa tentram bagiku, dan tutuplah (amalan)ku 
dengan kebaikan sehingga tidak membuatkku celaka dosa-dosa(ku). Ya Allah, 
ridhakanlah aku dengan apa yang telah Kau bagikan untukku sehingga aku tidak meminta 
sesuatu kepada orang lain. Ya Allah, curahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad, bukakanlah untukku simpanan rahmat-Mu, rahmatilah aku sehingga 
sesudahnya Engkau tidak akan menyiksaku selamanya di dunia dan akhirat, dan 
anugrahkan padaku dari karunia-Mu yang luas rezeki yang halal sehingga setelahnya 
Engkau tidak menjadikanku perlu kepada orang lain selain-Mu, dengannya Engkau 
tambahkan rasa syukurku dan rasa butuhku kepada-Mu, serta dengan diri-Mu kecukupan 
dan keengganan (untuk meminta) kepada selain-Mu. Wahai Yang Berbuat kebaikan, 
wahai Yang Maha Memperindah, wahai Yang Maha Memberi nikmat, wahai Yang Maha 
Memberi Karunia, wahai Maha Pemilik, wahai Yang Maha Perkasa, curahkanlah 
shalawat-Mu atas Muhammad dan keluarga Muhammad, cukupkanlah bagiku semua 
yang kuperlukan, tentukanlah bagiku akibat yang baik, berkahkanlah semua urusanku, 
dan sampaikanlah aku kepada semua hajatku. Ya Allah, mudahkanlah bagiku apa yang 
kutakutkan kesulitannya, karena memudahkan apa yang kutakutkan kesulitannya itu 
adalah sangat mudah bagi-Mu, mudahkanlah bagiku apa yang kutakutkan kesulitannya, 
luaskanlah bagiku apa yang kutakutkan kesempitannya, cegahlah dariku apa yang 
kutakutkan kesedihannya, dan palingkanlah dariku apa yang kutakutkan malapetakanya, 
wahai Yang Lebih Pengasih dari para pengasih. Ya Allah, penuhilah kalbuku dengan 
kecintaan, rasa takut kepada-Mu, pembenaran terhadap-Mu, keimanan, ketakutan, dan 
kerinduan kepada-Mu, wahai Pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, 
sesungguhnya Engkau memiliki hak-hak (atasku), maka sedekahkanlah semua itu padaku 
dan orang lain memiliki tagihan terhadapku, maka tanggunglah semua itu untukku, 
Engkau telah mewajibkan supaya setiap tamu dijamu, dan aku adalah tamu-Mu. Maka, 
jadikanlah jamuanku pada malam ini surga, wahai Penganugrah surga, wahai 
Penganugrah ampunan, tiada daya dan tiada kekuatan selain dengan (pertolongan)-Mu. 

Keenam, membaca doa Nabi Idris as sebagaimana diriwayatkan oleh Syaikh Thusi dan 
Sayid Ibn Thawus ra. Bagi yang berminat, hendaknya merujuk kepada kitab Mishbâh al-
Mutahajjid atau Iqbâl al-A’mâl. 

Ketujuh , membaca doa berikut ini. Doa ini disebutkan dalam kitab Iqbâl al-A’mâl dan 
termasuk doa-doa sahar yang terpendek. 

 كِإلَي ،ِتيِشد دِعن ِثيا غَوي و ،ِتيبكُر دِعن ِعيفْزا مي
فَِزعت و ِبك استغثْت و ِبك لُذْت، الَ أَلُوذُ ِبِسواك و ال 
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أَطْلُب الْفَرج ِإالَّ ِمنك، فَأَِغثِْني و فَرج عني، يا من يقْبلُ 
و عِن الْكَِثيِر اقْبلْ ِمني الْيِسير و اعف عني الْيِسير و يعفُ

الْكَِثير، ِإنك أَنت الْغفُور الرِحيم، اَللَّهم ِإني أَسأَلُك ِإيمانا 
تباِشر ِبِه قَلِْبي و يِقينا حتى أَعلَم أَنه لَن يِصيبِني ِإالَّ ما 

تبكَت محا أَري ،ِلي تما قَسِش ِبميالْع ِمن ِنيضر و ،ِلي 
 و ،ِتيِشد ِفي اِحِبيا صي و ،ِتيبكُر ِفي ِتيدا عي ،ناِحِميالر

 اِترالس تأَن ،ِتيغْبر ِفي ِتيا غَايي و ،ِتيمِنع ِفي يِليا وي
ن روعِتي و الْمِقيلُ عثْرِتي، فَاغِْفر ِلي عورِتي و الْآِم

ناِحِميالر محا أَري ،ئَِتيِطيخ 

Wahai Tempat Pelarianku di saat kesedihanku, wahai Penolongku di saat kesulitanku, 
hanya kepada-Mu aku berlindung, meminta pertolongan, dan bernaung. Aku tidak akan 
bernaung kepada selain-Mu dan tidak akan mencari kelapangan kecuali dari-Mu. Maka, 
berikanlah pertolongan kepadaku dan lapangkanlah (kesulitan)ku. Wahai Yang menerima 
yang sedikit dan memaafkan (dosa) yang banyak, terimalah (amal)ku yang sedikit dan 
maafkanlah (dosa)ku yang banyak. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu iman yang dengannya Kau awasi 
kalbuku dan keyakinan sehingga aku mengetahui bahwa tidak akan menimpaku kecuali 
apa yang telah Kau tulis bagiku. Dalam kehidupan ini, ridhakanlah aku dengan apa yang 
telah Kau bagikan untukku, wahai Yang Lebih Pengasih dari para pengasih. Wahai 
Pesiapanku di saat kesedihanku, wahai Sahabatku di saat kesulitanku, wahai Pemberi 
nikmatku, wahai Puncak keinginanku, Engkaulah Penutup celaku, Pengaman 
ketakutankku, dan Pengampun ketergelinciranku, ampunilah kesalahanku, wahai Yang 
Lebih Pengasih dari para pengasih.  

Kedelapan, membaca tasbih berikut ini. Tasbih ini disebutkan di dalam kitab al-Iqbâl.  
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 ِصيحي نانَ محبِب، سالْقُلُو اِرحوج لَمعي نانَ محبس
عدد الذُّنوِب، سبحانَ من الَ يخفَى علَيِه خاِفيةٌ ِفي 

السماواِت و الْأَرِضين، سبحانَ الرب الْودوِد، سبحانَ 
 الْأَعظَِم، سبحانَ من الَ يعتِدي الْفَرِد الِْوتِر، سبحانَ الْعِظيِم

علَى أَهِل مملَكَِتِه، سبحانَ من الَ يؤاِخذُ أَهلَ الْأَرِض 
ِبأَلْواِن الْعذَاِب، سبحانَ الْحناِن الْمناِن، سبحانَ الرؤوِف 

 الْكَِريِم الْحِليِم، الرِحيِم، سبحانَ الْجباِر الْجواِد، سبحانَ
سبحانَ الْبِصيِر الْعِليِم، سبحانَ الْبِصيِر الْواِسِع، سبحانَ 

اللَِّه علَى ِإقْباِل النهاِر، سبحانَ اللَِّه علَى ِإدباِر النهاِر، 
سبحانَ اللَِّه (سبحانَ اللَِّه علَى ِإدباِر اللَّيِل و ِإقْباِل النهاِر، 

علَى ِإقْباِل النهاِر و ِإدباِر اللَّيِل، سبحانَ اللَِّه علَى ِإقْباِل 
، و لَه الْحمد و الْمجد و الْعظَمةُ و )النهاِر و ِإقْباِل اللَّيِل

لَمحٍة سبق الِْكبِرياُء مع كُلِّ نفٍَس و كُلِّ طَرفَِة عيٍن و كُلِّ 
ِفي ِعلِْمِه، سبحانك ِملْأَ ما أَحصى ِكتابك، سبحانك ِزنةَ 

كانحبس كانحبس كانحبس ،ِشكرع  
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Maha Suni Dzat yang mengetahui malapetaka-malapetakan hati. Maha Suni Dzat yang 
menghitung jumlah dosa. Maha Suci Dzat yang tidak tersembunyi bagi-Nya segala yang 
tersembunyi di langit dan di bumi. Maha Suci Tuhan Yang Maha Pengasih. Maha Suci 
Dzat Yang Maha Esa nan Tunggal. Maha Suci Dzat Yang Maha Agung na Teragung. 
Maha Suci Dzat yang tidak pernah berbuat lalim terhadap penduduk kerajaan-Nya. Maha 
Suci Dzat yang tidak menyiksa penduduk bumi dengan aneka-ragam siksa. Maha Suci 
Dzat Yang Maha Kasih nan Penganugrah. Maha Suci Dzat Yang Maha Belas-kasih nan 
Penyayang. Maha Suci Dzat Yang Maha Perkasa nan Dermawan. Maha Suci Dzat Yang 
Maha Pemurah nan Penyabar. Mahas Suci Dzat Yang Maha Melihat nan Mengetahui. 
Maha Suci Allah atas kedatangan siang. Maha Suci Allah atas kepergian siang. Maha 
Suci Allah atas kepergian malam dan kedatangan siang. (Maha Suci Allah atas 
kedatangan siang dan kepergian malam. Maha Suci Allah atas kedatangan siang dan 
malam). Hanya bagi-Nya segala pujian, kemuliaan, keagungan, dan kebesaran disertai 
dengan setiap hembusan napas, kedipan mata, dan setiap isyarat yang telah termaktub 
dalam ilmua-Nya. Maha Suci Engkau sebanyak yang dapat dihitung oleh kitab-Mu. Maha 
Suci Engkau sebanyak timbangan ‘Arasy-Mu. Maha Suci Engkau. Maha Suci Engkau. 
Maha Suci Engkau.  

Ketahuilah, para ulama menganjurkan, jika kita berniat puasa setelah memakan sahur, hal 
itu adalah lebih baik. Akan tetapi, kita memiliki kesempatan untuk berniat puasa dari 
awal malam hingga akhir malam. Niat adalah kita mengetahui dan bermaksud untuk 
melakukan puasa esok hari dan meninggalkan segala yang dapat membatalkannya. 
Selayaknya kita melakukan shalat malam (tahajjud) di waktu-waktu sahar ini. 

d. Amalan-amalan Siang Hari Bulan Ramadhan 

Bagian ini terdiri dari beberapa amalan: 

Pertama, membaca doa yang telah dinukil oleh Syaikh Thusi dan Sayid Ibn Thawus ra 
berikut ini. 

هذَا شه مى اَللَّهدآنَ هِه الْقُرِفي لْتزأَن انَ الَِّذيضمر ر
ِللناِس و بيناٍت ِمن الْهدى و الْفُرقَاِن، و هذَا شهر الصياِم، 
و هذَا شهر الِْقياِم، و هذَا شهر الِْإنابِة، و هذَا شهر التوبِة، 

 و الرحمِة، و هذَا شهر الِْعتِق ِمن و هذَا شهر الْمغِفرِة
 ِهي ِر الَِّتيلَةُ الْقَدِه لَيِفي رهذَا شه ِة، ونِز ِبالْجالْفَو اِر والن
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خير ِمن أَلِْف شهٍر، اَللَّهم فَصلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد، 
ياِمِه، و سلِّمه ِلي و سلِّمِني ِفيِه، و و أَِعني علَى ِصياِمِه و ِق

أَِعني علَيِه ِبأَفْضِل عوِنك، و وفِّقِْني ِفيِه ِلطَاعِتك و طَاعِة 
رسوِلك و أَوِلياِئك صلَّى اُهللا علَيِهم، و فَرغِْني ِفيِه 

ِة ِكتِتالَو و اِئكعد و ِتكادِلِعب ِظمأَع و ،اِبك)ظِّمع ( ِلي
، و أَحِسن ِلي ِفيِه )و أَحِرز ِلي ِفيِه التوبةَ(ِفيِه الْبركَةَ، 

ِفيِه ) ِلي(، و أَِصح ِفيِه بدِني، و أَوِسع )الْعاِقبةَ(الْعاِفيةَ 
ب ِفيِه دعاِئي، و ِرزِقي، و اكِْفِني ِفيِه ما أَهمِني، و استِج

 ٍد، ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص ماَللَّه ،اِئيجِه رِفي ِنيلِّغب
 ةَ ورالْفَت ةَ وأْمالس لَ والْكَس و اسعِه النِفي ينع أَذِْهب

لِْعلَلَ و الْأَسقَام و الْقَسوةَ و الْغفْلَةَ و الِْغرةَ، و جنبِني ِفيِه ا
 ا وطَايالْخ و اضرالْأَم و اضرالْأَع انَ وزالْأَح و مومالْه

 دهالْج اَء وشالْفَح َء ووِه السِفي ينع ِرفاص و ،بوالذُّن
للَّهم صلِّ و الْبالََء و التعب و الْعناَء، ِإنك سِميع الدعاِء، اَ

علَى محمٍد و آِل محمٍد، و أَِعذِْني ِفيِه ِمن الشيطَاِن 
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 ِتِه وسوسو فِْخِه ون فِْثِه ون ِزِه ولَم ِزِه ومه ِم وِجيالر
و كَيِدِه و مكِْرِه و حباِئِلِه و خدِعِه و ) و بطِْشِه(تثِْبيِطِه 

يِه و غُروِرِه و ِفتنِتِه و شرِكِه و أَحزاِبِه و أَتباِعِه و أَماِن
أَشياِعِه و أَوِلياِئِه و شركَاِئِه و جِميِع مكَاِئِدِه، اَللَّهم صلِّ 

علَى محمٍد و آِل محمٍد، و ارزقْنا ِقيامه و ِصيامه و بلُوغَ 
الْأَم ا وربص ينع كِضيرا يالَ مِتكْماس اِمِه وِقي ِفي ِه وِل ِفي

احِتسابا و ِإميانا و يِقينا، ثُم تقَبلْ ذَِلك ِمني ِبالْأَضعاِف 
الْكَِثيرِة و الْأَجِر الْعِظيِم، يا رب الْعالَِمين، اَللَّهم صلِّ علَى 

م قِْنيزار ٍد، ومحآِل م ٍد وما(حقْنزار ةَ ) ورمالْع و جالْح
)الِْجد و ( ةَ وابالِْإن اطَ وشالن ةَ والْقُو و ادِتهالِْإج و

و الْخير الْمقْبولَ و الرغْبةَ و ) و التوِفيق( و الْقُربةَ  التوبةَ
الر اِدقَةَ وةَ الصيالن قَّةَ والر و عوشالْخ و عرضالت ةَ وبه

ِصدق اللِّساِن و الْوجلَ ِمنك و الرجاَء لَك و التوكُّلَ 
علَيك و الثِّقَةَ ِبك و الْورع عن محاِرِمك مع صاِلِح الْقَوِل 

عِل السوقْبم و ِة، ووعاِب الدجتسم ِل ومِع الْعفُورم ِي و
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الَ تحلْ بيِني و بين شيٍئ ِمن ذَِلك ِبعرٍض و الَ مرٍض و الَ 
هم و الَ غَم و الَ سقٍْم و الَ غَفْلٍَة و الَ ِنسياٍن، بلْ ِبالتعاهِد 

 كِفي و فُِّظ لَكحالت و و ِدكهفَاِء ِبعالْو و قِّكِة ِلحايعالر و
وعِدك، ِبرحمِتك يا أَرحم الراِحِمين، اَللَّهم صلِّ علَى 
 هقِْسما تلَ مِه أَفْضِفي ِلي اقِْسم ٍد، ومحآِل م ٍد ومحم

فْضلَ ما تعِطي أَوِلياَءك ِلِعباِدك الصاِلِحين، و أَعِطِني ِفيِه أَ
 ِة وابالِْإج ِن ونحالت ِة وِفرغالْم ِة ومحالر ِمن نِبيقَرالْم

 ِق ِمنالِْعت افَاِة وعالْم ِة واِفيالْع ِة واِئمِة الدِفرغالْم فِْو والْع
الدنيا و الْآِخرِة، اَللَّهم صلِّ الناِر و الْفَوِز ِبالْجنِة و خيِر 

 كِه ِإلَيِفي اِئيعلْ دعاج ٍد، ومحآِل م ٍد ومحلَى مع
واِصالً، و رحمتك و خيرك ِإلَي ِفيِه ناِزالً، و عمِلي ِفيِه 

ِفي ِبيذَن ا، وركُوشِه مِفي ِييعس الً، ووقْبى متا حرفُوغِه م
 ِه الْأَكْثَرِفي ِبيِصينَ نكُوي)رالْأَكْب ( ،فَرِه الْأَوِفي ظِّيح و

اَللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد، و وفِّقِْني ِفيِه ِللَيلَِة 
حد ِمن الْقَدِر علَى أَفْضِل حاٍل تِحب أَنْ يكُونَ علَيها أَ
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أَوِلياِئك و أَرضاها لَك، ثُم اجعلْها ِلي خيرا ِمن أَلِْف 
 هتلَّغب نا ِممدأَح قْتزا رلَ ما أَفْضهِفي قِْنيزار ٍر، وهش

 منهج ِمن قَاِئكتع ا ِمنهِفي لِْنيعاج ا، وِبه هتمأَكْر ا واهِإي
و و ِتكِفرغِبم لِْقكاِء خدعس اِر والن ِمن طُلَقَاِئك 

 ٍد ومحلَى ملِّ عص ماَللَّه ،ناِحِميالر محا أَري ،اِنكوِرض
 و ادِتهالِْإج و ذَا الِْجدا هِرنهش ا ِفيقْنزار ٍد، ومحآِل م

م اطَ وشالن ةَ والْقُو ِر والْفَج بر مى، اَللَّهضرت و ِحبا ت
و الشفِْع و الْوتِر و رب ) و اللَّياِلي الْعشِر(لَياٍل عشٍر 

 لَ وِئيربج بر آِن والْقُر ِه ِمنِفي لْتزا أَنم انَ وضمِر رهش
يلَ و جِميِع الْمالَِئكَِة الْمقَرِبين ِميكَاِئيلَ و ِإسراِفيلَ و ِعزراِئ

 بر و بقُوعي و اقحِإس لَ واِعيمِإس و ماِهيرِإب بر و
 بر و نِليسرالْم و نيِبيِع النِميج ى وسِعي ى وسوم

ِه ولَيع كاتلَوص نيِبيِم الناتٍد خمحم و ،نِعيمأَج ِهملَيع 
أَسأَلُك ِبحقِّك علَيِهم و ِبحقِِّهم علَيك و ِبحقِّك الْعِظيِم 
 ِإلَي تظَرن و ،نِعيمأَج ِهملَيع آِلِه و ِه ولَيع تلَّيا صلَم
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) خطُتس(نظْرةً رِحيمةً ترضى ِبها عني ِرضى الَ سخطَ 
 ِتيِنيأُم و ِتيغْبر و ِليؤس عِميج ِنيتطَيأَع ا، ودأَب هدعب لَيع
و ِإرادِتي، و صرفْت عني ما أَكْره و أَحذَر و أَخاف علَى 

 و اِنيوِإخ و اِليم و ِليأَه نع و افا الَ أَخم و فِْسين
ذُر بت و ،ناِئِبيا تا فَآِونِبنوذُن ا ِمننرفَر كِإلَي ماَللَّه ،ِتيي

علَينا مستغِفِرين، و اغِْفر لَنا متعوِذين، و أَِعذْنا 
 و ،ناِهِبيا رذُلْنخالَ ت و ،نِلِميستسا منأَِجر و ،نِريِجيتسم

ا رآِمن عِميس كا، ِإنِطنأَع و ،ناِئِليا سنفِّعش و ،ناِغِبي
 قأَح و كدبا عأَن و يبر تأَن ماَللَّه ،بِجيم باِء قَِريعالد

من سأَلَ الْعبد ربه و لَم يسأَِل الِْعباد ِمثْلَك كَرما و جودا، 
 ِضعوا مي و ،ناِغِبيِة الراجى حهتنا مي و ،ناِئِليى السكْوش

يا ِغياثَ الْمستِغيِثين، و يا مِجيب دعوِة الْمضطَرين، و يا 
 با ري و ،نِرِخيصتسالْم خِريا صي و ،ناِرِبيأَ الْهلْجم

اِشف كَرِب الْمكْروِبين، و يا فَاِرج الْمستضعِفين، و يا كَ
هم الْمهموِمين، و يا كَاِشف الْكَرِب الْعِظيِم، يا اَُهللا يا 
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 ،ناِحِميالر محا أَري مِحيا رانُ يمحنُ (روكْنا الْمها أَيي و
، صلِّ علَى محمٍد و آِل )ِمن كُلِّ عيٍن الْمرتِدي ِبالِْكبِرياِء

 و ظُلِْمي و اَءِتيِإس و ِبيويع و ِبيوذُن ِلي اغِْفر ٍد، ومحم
 و ِلكفَض قِْني ِمنزار و ،فِْسيلَى نع اِفيرِإس و ِميرج

اعف غَيرك، و ) الَ يمِلكُهما(رحمِتك، فَِإنه الَ يمِلكُها 
 ِنيِصماع و ،ِبيوذُن ِمن لَفا سكُلَّ م ِلي اغِْفر و ،ينع

 لَِديو و ياِلدلَى وع و لَيع رتاس و ،ِريمع ِمن ِقيا بمِفي
 ٍل ِمنِبيِبس يكَانَ ِمن نم و ِتيانزِل حأَه و ِتيابقَر و

لْمؤِمناِت ِفي الدنيا و الْآِخرِة، فَِإنَّ ذَِلك كُلَّه الْمؤِمِنين و ا
ِبيِدك و أَنت واِسع الْمغِفرِة، فَالَ تخيبِني يا سيِدي و الَ 

 و ِبي لَ ذَِلكفْعى تتح ،ِريحِإلَى ن ِديالَ ي و اِئيعد درت
 عِميج ِلي بِجيتست كفَِإن ،ِلكفَض ِمن يندِزيت و كأَلْتا سم

 لَك منَ، اَللَّهواِغبر كِإلَي نحن و رٍئ قَِدييلَى كُلِّ شع
و الْأَمثَالُ الْعلْيى و الِْكبِرياُء و ) كُلُّها(الْأَسماُء الْحسنى 

للَِّه الرحمِن الرِحيِم ِإنْ كُنت الْآالَُء، أَسأَلُك ِباسِمك ِبسِم ا
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قَضيت ِفي هِذِه اللَّيلَِة تنزلَ الْمالَِئكَِة و الروِح ِفيها أَنْ 
تصلِّي علَى محمٍد و آِل محمٍد، و أَنْ تجعلَ اسِمي ِفي 

اِنيسِإح اِء ودهالش عم ِحيور اِء ودعالس و نيِعلِّي ِفي 
 و ِبِه قَلِْبي اِشربا تنِقيي ِلي بهأَنْ ت ةً، ورفُوغاَءِتي مِإس
 آِتِني و ،ِلي تما قَسى ِبمِرض و كش هبوشا الَ يانمِإي

)ِنيِتيؤت ( ِقِني ةً ونسِة حِفي الْآِخر ةً ونسا حينِفي الد
لَ عزنلَِة تِذِه اللَّيه ِفي تيقَض كُنت ِإنْ لَم اِر، والن ذَاب

الْمالَِئكَِة و الروِح ِفيها فَأَخرِني ِإلَى ذَِلك، و ارزقِْني ِفيها 
ِذكْرك و شكْرك و طَاعتك و حسن ِعبادِتك، و صلِّ علَى 

آِل م ٍد ومحم ناِحِميالر محا أَري ،اِتكلَوِل صٍد ِبأَفْضمح
 ٍد ومحِلم موِب الْيٍد، اغْضمحم با ري دما صي دا أَحي

ِلأَبراِر ِعترِتِه، و اقْتلْ أَعداَءهم بددا و أَحِصِهم عددا، و الَ 
نهم أَحدا، و الَ تغِفر لَهم أَبدا، يا تدع علَى ظَهِر الْأَرِض ِم

 ناِحِميالر محأَر تأَن ،نيِبيفَةَ النِليا خِة يبحالص نسح
 رغَي اِئمالد ئٌ ويش كَِمثِْلك سلَي الَِّذي عِديِديئُ الْبالْب
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،تومالَ ي الَِّذي يالْح اِفِل وأٍْن، الْغش ٍم ِفيوكُلَّ ي تأَن 
أَنت خِليفَةُ محمٍد و ناِصر محمٍد و مفَضلُ محمٍد، 

 الْقَاِئم ٍد ومحفَةَ مِليخ ٍد ومحم ِصيو رصنأَنْ ت أَلُكأَس
لَيع ِه ولَيع كاتلَوٍد صمحاِء مِصيأَو ِط ِمنِبالِْقس ،ِهم

اعِطف علَيِهم نصرك، يا الَ ِإلَه ِإالَّ أَنت ِبحق الَ ِإلَه ِإالَّ 
أَنت صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد، و اجعلِْني معهم ِفي 

 و اِنكِإلَى غُفْر ِريةَ أَماِقبلْ ععاج ِة، والْآِخر ا وينالد
ي ،ِتكمحا ري كفْسن تبسن كَذَِلك و ،ناِحِميالر محا أَر

، بلَى ِإنك لَِطيف، فَصلِّ علَى )ِباللُّطِْف(سيِدي ِباللَِّطيِف 
 الْطُف ٍد، ومحآِل م ٍد ومحم)فلَِطي كِإن اُء، ) ِبيشا تِلم

 محمٍد، و ارزقِْني الْحج و اَللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل
 اِئِجيوِع حِميِبج لَيلْ عطَوت ذَا، وا هاِمنع ةَ ِفيرمالْع

 ِللْآِخرِة و الدنيا

Ya Allah, ini adalah bulan Ramadhan yang telah kau turunkan Al-Qur’an di dalamnya 
sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelas bagi hidayah dan bagi jalan pemisah 
(antara hak dan batil). Ini adalah bulan puasa. Ini adalah bulan ibadah. Ini adalah bulan 
kembali (kepada Allah). Ini adalah bulan taubat. Ini adalah bulan ampunan dan rahmat. 
Ini adalah bulan kebebasan dari api neraka dan kemenagan dengan surga. Ini adalah 



 86 

bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadr sebagai malam terbaik dari seribu 
bulan. Ya Allah curahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, 
tolonglah aku untuk berpuasa dan beribadah di dalamnya, sejahterakanlah ia untukku dan 
sejahterakan aku di dalamnya, bantulah aku untuk melaksanakan kewajibannya dengan 
pertolongan-Mu yang terbaik, berikanlah taufik padaku di dalamnya untuk menaati-Mu 
dan menaati Rasul dan para kekasih-Mu as, fokuskanlah (waktu)ku di dalamnya untuk 
beribadah kepada-Mu, berdoa kepada-Mu, dan membaca kitab-Mu, agungkanlah untukku 
di dalamnya berkah, perbaikilah untukku di dalamnya ‘afiat, sehatkanlah di dalamnya 
badanku, lapangkah di dalamnya rezekiku, cukupkanlah bagiku di dalamnya apa yang 
kuperlukan, kabulkanlah di dalamnya doaku, dan sampaikan padaku di dalamnya segala 
harapanku. Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, 
usirlah daripada bulan ini  rasa kantuk, kemalasan, kejemuan, keletihan, kekerasan (hati), 
kelupaan, dan kelengahan, jauhkanlah aku di dalamnya dari berbagai penyakit, 
kegundahan, kesedihan, berbagai penderitaan, kesalahan, dan dosa, dan tolaklah dariku di 
dalamnya kejelekan, kekejian, pekerjaan yang berat, malapetaka, dan kelelahan. 
Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa. Ya Allah, curahkanlah shalawat atas 
Muhammad dan keluarga Muhammad, lindungilah aku di dalamnya dari setan yang 
terkutuk dan dari godaan, makian, umpatan, kesombongan, bisikan, pencegahan, tipu-
daya, makar, jebakan, tipuan, kesombongan, fitnah, perangkap, golongan, pengikut, 
kelompok, kekasih, partner, dan seluruh tipu-dayanya. Ya Allah, curahkanlah shalawat 
atas Muhammad dan keluarga Muhammad, anugrahkan kepada kami ibadah, berpuasa, 
tergapainya harapan di dalamnya dan di dalam ibadahnya, dan menyempurnakan apa 
yang menjadikan Engkau ridha terhadapku, baik dalam kesabaran, keikhlasan, keimanan, 
dan keyakinan. Lalu, terimalah semua itu dariku dengan pelipatgandaan yang tak 
terhingga dan pahala yang besar. Wahai Tuhan semesta alam. Ya Allah, curahkanlah 
shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, anugerahkanlah padaku ibadah 
haji, ’umrah, semangat, kekuatan, keceriaan, kembali (pada-Mu), taubat, kedekatan 
(dengan-Mu), kebaikan yang diterima, keinginan, rasa takut, merendahkan diri, 
kekhusyukan, kelunakan (hati), niat yang benar, kejujuran dalam berbicara, rasa takut 
dari-Mu, berharap kepada-Mu, berpasrah diri kepada-Mu, kepercayaan kepada-Mu, 
bersikap wara’ terhadap keharaman-Mu disertai dengan perkataan yang benar, usaha 
yang diterima, amal yang diangkat, dan doa yang dikabulkan dan jangan Kau halangi aku 
dari semua itu dengan (peristiwa) yang akan terjadi, penyakit, kesusahan, kegundahan, 
penyakit, kelupaan, dan kelalaian, bahkan (semua amalku dapat kulakukan) dengan 
mengawasi dan memperhatikan-Mu, menjaga hak-Mu, memenuhi perjanjian dan janji-
Mu, dengan (perantara) rahmat-Mu, wahai Yang Lebih Pengasih daripada pengasih. Ya 
Allah, curahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, bagikanlah 
padaku di dalamnya bagian terbaik yang akan Kau bagikan kepada hamba-hamba-Mu 
yang saleh, berikanlah kepadaku di dalamnya pemberian terbaik yang akan Kau berikan 
kepada para kekasih-Mu yang dekat (dengan haribaan-Mu); dari rahmat, ampunan, kasih 
sayang, pengabulan (doa), maaf, ampunan yang abadi, kesehatan, keselamatan, 
kebebasan dari api neraka, kemenangan dengan surga, kebaikan dunia, dan akhirat. Ya 
Allah, limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, jadikanlah di 
dalam bulan ini doaku sampai kepada-Mu, rahmat dan kebaikan-Mu tercurahkan atasku, 
amalku terkabulkan, segala usahaku disyukuri, dan dosaku diampuni sehingga nasibku di 
dalamnya adalah yang terbanyak dan bagianku yang tersempurna. Ya Allah, curahkanlah 



 87 

shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, pada bulan ini berikanlah taufik 
kepadaku untuk menggapai malam Lailatul Qadr dalam kondisi terbaik dan paling 
diridhai bagi-Mu yang Engkau suka salah seorang kekasih-Mu memiliknya, kemudian 
jadikanlah malam itu lebih baik dari seribu bulan, anugrahkan di malam itu padaku rezeki 
terbaik yang telah Kau anugrahkan kepada orang yang telah Kau sampaikan kepada 
malam itu dan Kau muliakannya dengannya, jadikan aku di malam itu di antara orang-
orang yang telah terbebaskan dari dari neraka Jahanam dan api neraka, dan di antara 
makhluk-Mu yang memperoleh kebahagiaan dengan ampunan dan keridhaan-Mu, wahai 
Yang Lebih  Pengasih dari para pengasih. Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas 
Muhammad dan keluarga Muhammad, anugrahkan pada kami di bulan ini kesungguhan, 
kegiatan, kekuatan, semangat, dan apa yang Kau cintai dan ridhai. Ya Allah, wahai 
Tuhan fajar dan sepuluh malam, kegenapan dan keganjilan, wahai Tuhan bulan 
Ramadhan dan Al-Qur’an yang telah Kau turunkan di dalamnya, wahai Tuhan malaikat 
Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan seluruh malaikat yang muqarrab, wahai Tuhan Ibrahim, 
Ismail, Ishaq, dan Ya’qub, wahai Tuhan Musa, Isa, dan seluruh nabi dan rasul, wahai 
Tuhan Muhammad, pamungkas sekalian nabi—shalawat-Mu atasnya dan atas mereka 
seluruhnya, aku memohon kepada-Mu demi hak-Mu atas mereka dan demi hak mereka 
atas-Mu, serta demi hak-Mu yang agung; curahkanlah shalawat atasnya dan atas 
keluarganya, serta atas mereka seluruhnya, pandanglah aku dengan pandanga penuh 
rahmat sehigga dengan itu Engkau ridha padaku dengan keridhaan yang tidak disertai 
dengan kemurkaan-Mu padaku selamanya, kabulkanlah seluruh permohonanku, 
keinginanku, cita-citaku, dan kehendakku, dan palingkanlah dariku apa yang tak kusukai, 
yang kukhawatirkan, dan yang kutakutkan atas diriku, serta yang tak kutakutkan, dan 
(paling juga semua itu) dari keluarga, harta, saudara-saudara, dan anak-cucuku. Ya Allah, 
hanya kepada-Mu kami melarikan diri dari dosa-dosa kami, maka naungilah kami sebagai 
orang-orang yang bertaubat, ampunilah kami sebagai orang-orang yang meminta 
ampunan, maafkanlah kami sebagai orang-orang yang berlindung, lindungilah kami 
sebagai orang-orang yang memohon perlindungan, naungilah kami sebagai orang-orang 
yang pasrah, jangan Kau hinakan kami sebagai orang-orang yang takut, berikanlah 
keamanan kepada kami sebagai orang-orang yang merindukan, anugrahkan syafaat 
kepada kami sebagai orang-orang yang memohon, dan berikanlah (karunia) pada kami. 
Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa, Maha Dekat, dan Maha Mengabulkan. Ya 
Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu, Engkau adalah Dzat yang 
lebih berhak untuk dimohon oleh seorang hamba kepada Tuhannya dan para hamba 
belum pernah memohon kepada orang yang seperti-Mu kemurahan dan 
kedermawanannya. Wahai Tempat mengadu bagi orang-orang yang memohon, wahai 
Puncak hajat orang-orang yang merindukan, wahai Penolong orang-orang yang meminta 
pertolongan, wahai Pengabul doa orang-orang yang sangat membutuhkan, wahai Tempat 
Berlindung orang-orang yang melarikan diri, wahai Yang Mendengar jeritan orang-orang 
yang menjerit, wahai Tuhan orang-orang yang tertindas, wahai Penyingkap duka orang-
orang yang tertimpa duka, wahai Pemusnah kesedihan orang-orang yang tertimpa 
kesedihan, wahai Penyingkap duka yang besar, ya Allah, wahai Yang Maha Pengasih, 
wahai Yang Maha Penyayang, wahai Yang Lebih Pengasih dari para pengasih, (wahai 
Yang tersembunyi dari setiap penglihatan yang berjubahkan keagungan), curahkanlah 
shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, ampunilah dosa-dosaku, celaku, 
perbuatan burukku, kelalimanku, kejahatanku, dan keterlaluanku atas diriku, dan 
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anugrahkan padaku anugrah dan rahmat-Mu; karena semua itu tidak dimiliki oleh selain-
Mu, maafkanlah aku, ampunilah dosa-dosaku yang telah berlalu, jagalah aku di sisa-sisa 
umurku ini, dan tutupilah (segala cela)ku, (cela) kedua orang tuaku, anak-cucuku, 
kerabatku, keluargaku, dan orang-orang yang memiliki hubungan denganku dari 
mukminin dan mukminat di dunia dan akhirat, karena semua itu berada di tangan-Mu dan 
Engkau Maha Luas ampunan-Mu. Maka, jangan Kau sia-siakan aku, wahai Tuanku, 
jangan Kau tolak doaku, dan jangan Kau kembalikan tanganku (ketika aku 
menengadahkannya kepada-Mu) sehingga Engkau melakukan itu terhadapku, 
mengabulkan bagiku segala yang kumohon, dan menambahkan untukku karunia-Mu. 
Karena, sesungguhnya Engkau Maha Mampu atas segala sesuatu dan kami merindukan-
Mu. Ya Allah, hanya bagi-Mulah seluruh asma yang baik, permpamaan yang tinggi, 
kebesaran, dan segala nikmat. Aku memohon kepada-Mu demi asma-Mu, dengan nama 
Allah Yang Maha Pengasih nan Maha Penyayang, jika Engkau pada malam ini 
memastikan turunnya para malaikat dan ruh; curahkanlah shalawat atas Muhammad dan 
keluarga Muhammad, jadikanlah namaku di antara orang-orang yang telah menggapai 
kebahagiaan, ruhku bersama para syahid, perbuatan baikku di surga ‘Illiyyîn, dan 
perbuatan burukku diampuni, anugerahkanlah padaku keyakinan yang dengannya Kau 
kuasai hatiku, keimanan yang tak terlumuri oleh keraguan, dan kerelaan dengan apa yang 
telah Kau bagi, dan berikan padaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta 
jagalah aku dari api neraka. Jika Engkau tidak memastikan pada malam ini turunnya para 
malaikat dan ruh, tangguhkanlah aku hingga hal itu (Kau pastikan), anugerahkanlah 
padaku di malam ini mengingat-Mu, bersyuykur kepada-Mu, menaati-Mu, dan beribadah 
kepada-Mu dengan baik dan limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad dengan shalawat-Mu yang paling utama, wahai Yang Lebih Pengasih dari 
para pengasih. Wahai Yang Maha Esa, wahai Tempat Bergantung, wahai Tuhan 
Muhammad, marahlah pada hari ini demi Muhammad dan ‘Itrahnya yang baik, bunuhlah 
para musuh mereka semua dan hitunglah satu persatu, jangan Kau biarkan seorang pun 
dari mereka (hidup) di muka bumi ini, dan jangan Kau ampuni mereka selamanya. Wahai 
Dzat yang baik persahabatan-Nya, wahai Khalifah para nabi, Engkau adalah Yang Lebih 
Pengasih dari para pengasih, Yang Maha Memulai, Yang Maha Pencipta (dari ketiadaan), 
Yang tiada sesuatu pun yang serupa dengan-Mu, Yang Maha Abadi tidak lalai, dan Yang 
Maha Hidup tidak mati, Engkau setiap hari memiliki urusan, Engkau adalah khalifah 
Muhammad, penolong Muhammad, dan pemberi kutamaan kepada Muhammad, aku 
memohon kepada-Mu; tolonglah washi Muhammad, khalifah Muhammad, seseorang 
yang menegakkan keadilan dari para washi Muhammad—shalawat-Mu atasnya dan atas 
mereka, curahkanlah atas mereka pertolongan-Mu. Wahai Yang tiada Tuhan selain 
Engkau, demi hak lâ ilâha illâ anta, curahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad, jadikan aku bersama mereka di dunia dan akhirat, dan jadikan akhir 
urusanku kembali kepada ampunan dan rahmat-Mu, wahai Yang Lebih Pengasih dari 
para pengasih. Begitu juga, Engkau telah menyandarkan diri-Mu, wahai Tuanku kepada 
kemahalemah-lembutan, bahkan Engkau adalah Maha Lemah-lembut, curahkanlah 
shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad dan kasihanilah (aku, karena Engkau 
adalah Maha Lemah-lembut) terhadap segala sesuatu. Ya Allah, limpahkanlah shalawat 
atas Muhammad dan keluarga Muhammad, anugerahkanlahpada haji dan umrah pada 
tahun ini dan penuhilah segala kebutuhanku untuk akhirat dan dunia.  
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Lalu, bacalah bacaan berikut ini sebanyak tiga kali: 

 ،بِجيم بقَِري يبِه، ِإنَّ رِإلَي بوأَت و يبر اللَّه ِفرغتأَس
بِه، ِإنَّ رِإلَي بوأَت و يبر اللَّه ِفرغتأَس ،دودو مِحير ي

، )غَفُورا(أَستغِفر اللَّه ربي و أَتوب ِإلَيِه، ِإنه كَانَ غَفَّارا 
 ِملْتع يِإن بر ،ناِحِميالر محأَر كِإن ،ِلي اغِْفر ماَللَّه

ر الذُّنوب ِإالَّ سوًءا و ظَلَمت نفِْسي فَاغِْفر ِلي، ِإنه الَ يغِف
 مِليالْح موالْقَي يالْح وِإالَّ ه الَ ِإلَه الَِّذي اللَّه ِفرغتأَس ،تأَن
 ِفرغتِه، أَسِإلَي بوأَت ِم وِظيِب الْعِللذَّن فَّارالْغ مالْكَِري مِظيالْع

ِحيا رركَانَ غَفُو ِإنَّ اللَّه ،االلَّهم 

Aku mohon ampun kepada Allah, Tuhanku dan bertaubat kepada-Nya. Sesungguhnya 
Tuhanku adalah Maha Dekat nan Mengabulkan. Aku mohon ampun kepada Allah, 
Tuhanku dan bertaubat kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Penyayang 
nan Pengasih. Aku mohon ampun kepada Allah, Tuhanku dan bertaubat kepada-Nya. 
Sesungguhnya Ia adalah Maha Pengampun. Ya Allah, ampunilah aku. Sesungguhnya 
Engkau adalah Lebih Pengasih dari para pengasih. Ya Rabbi, aku telah berbuat kejelekan 
dan melalimi diriku. Maka, ampunilah aku, karena tidak ada yang dapat mengampuni 
dosa-dosa kecuali Engkau. Aku mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan selain Ia 
Yang Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, Maha Penyabar, Maha Agung, Maha Pemurah, 
Maha Mengampuni dosa, Yang Maha Agung dan bertaubat kepada-Nya. Aku mohon 
ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun nan Penyayang.  

Kemudian, bacalah doa berikut ini: 
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 ٍد، ومحآِل م ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت أَلُكأَس يِإن ماَللَّه
ن الْأَمِر الْعِظيِم الْمحتوِم ِفي أَنْ تجعلَ ِفيما تقِْضي و تقَدر ِم

 ِنيبكْتلُ أَنْ تدبالَ ي و درالَ ي اِء الَِّذيالْقَض ِر ِمنلَِة الْقَدلَي
 مهيعِر سكُوشالْم مهجِر حورباِم الْمرالْح ِتكياِج بجح ِمن

ِر عنهم سيئَاتهم، و أَنْ تجعلَ ِفيما الْمغفُوِر ذُنوبهم الْمكَفَّ
 يدؤت و ِقيِرز عسوت و ِريملَ عِطيأَنْ ت رقَدت و قِْضيت

 لْ ِليعاج ماَللَّه ،نالَِميالْع بر نآِمي ،ِنييد و ِتيانأَم ينع
 و ارزقِْني ِمن حيثُ أَحتِسب و ِمن أَمِري فَرجا و مخرجا،

 ِمن و ِرستثُ أَحيح ِمن ِنيسراح و ،ِسبتثُ الَ أَحيح ِمن
 لِّمس ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص و ،ِرستثُ الَ أَحيح

 كَِثيرا

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu; curahkanlah shalwat atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad, di antara qadha dan qadar pasti yang akan Kau tentukan pada malam 
Lailatul Qadr, qadha yang tak dapat dihindari dan diganti, tulislah aku di antara orang-
orang yang berhaji ke rumah-Mu yang mulia, yang mabrur haji mereka, yang disyukuri 
usaha mereka, yang diampuni dosa-dosa mereka, yang ditutupi kejelekan-kejelekan 
mereka, dan di antara qadha dan qadar yang akan Kau tentukan, panjanglah umurku, 
lapangkanlah rezekiku, dan penuhilah amanat dan utangku. Amin, ya Rabbal ‘Alamin. 
Ya Allah, anugerahkanlah padaku dalam urusanku keleluasaan dan jalan keluar, 
berikanlah rezeki padaku, baik yang telah kusangka maupun yang tak kusangka-sangka, 
jagalah aku, baik aku menjaga diriku maupun tidak menjaga diriku, dan curahkanlah 
shalawat dan salam yang tak terhingga atas Muhammad dan keluarga Muhammad. 
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Kedua, Syaikh Thusi dan Sayid Ibn Thawus ra berkata, “Bacalah tasbih berikut ini setiap 
hari dari awal hingga akhir Ramadhan. Tasbih ini memiliki sepuluh bagian dan setiap 
bagian terdiri dari sepuluh kali subhânallôh.” 

سبحانَ اللَِّه باِرِئ النسِم، سبحانَ اللَِّه الْمصوِر، ) ١( 
سبحانَ اللَِّه خاِلِق الْأَزواِج كُلِّها، سبحانَ اللَِّه جاِعِل 
الظُّلُماِت و النوِر، سبحانَ اللَِّه فَاِلِق الْحب و النوى، 

بس ى ورا ياِلِق مانَ اللَِّه خحبئٍٍ، سياِلِق كُلِّ شانَ اللَِّه خح
 بانَ اللَِّه رحباِتِه، سكَِلم ادانَ اللَِّه ِمدحبى، سرا الَ يم

 ،هِمن عمئٌٌ أَسيش سلَي ِع الَِّذيِميانَ اللَِّه السحبس ،نالَِميالْع
 ِمن عمسا يم عمسي و ،نِضيِع أَربس تحا تِشِه مرِق عفَو

 ى، وكْوالش و نالْأَِني عمسي ِر، وحالْب و راِت الْبظُلُم ِفي
و يعلَم (يسمع السر و أَخفَى، و يسمع وساِوس الصدوِر 

و الَ يِصم سمعه ) الصدورخاِئنةَ الْأَعيِن و ما تخِفي 
 ،توانَ اللَِّه ) ٢(صحبِم، سساِرِئ النانَ اللَِّه بحبس

الْمصوِر، سبحانَ اللَِّه خاِلِق الْأَزواِج كُلِّها، سبحانَ اللَِّه 
و بانَ اللَِّه فَاِلِق الْححبِر، سوالن اِت واِعِل الظُّلُمج 
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النوى، سبحانَ اللَِّه خاِلِق كُلِّ شيئٍٍ، سبحانَ اللَِّه خاِلِق ما 
يرى و ما الَ يرى، سبحانَ اللَِّه ِمداد كَِلماِتِه، سبحانَ اللَِّه 
 رصئٌ أَبيش سلَي ِر الَِّذيِصيانَ اللَِّه الْبحبس ،نالَِميالْع بر

 ،هِمن ِصربي و نِضيِع أَربس تحا تِشِه مرِق عفَو ِمن ِصربي
 وه و ارصالْأَب ِركُهدِر، الَ تحالْب و راِت الْبظُلُم ا ِفيم

 ِشيغالَ ت و ،رِبيالْخ فاللَِّطي وه و ارصالْأَب ِركدي)يشغت (
ةُ، والظُّلْم هرصب هِمن اِريوالَ ي ٍر، وِبِست هِمن رتتسالَ ي 

 ِكنالَ ي و ،رحالَ ب و رب هنع بِغيالَ ي و ،ارِجد)ِكني ( هِمن
جبلٌ ما ِفي أَصِلِه و الَ قَلْب ما ِفيِه و الَ جنب ما ِفي قَلِْبِه، 

ِغيص هِمن ِترتسالَ ي و رِغيص هِمن ِفيختسالَ ي و ،رالَ كَِبي و ر
ِلِصغِرِه، و الَ يخفَى علَيِه شيئٌ ِفي الْأَرِض و الَ ِفي 

السماِء، هو الَِّذي يصوركُم ِفي الْأَرحاِم كَيف يشاُء، الَ 
 مِكيالْح زِزيالْع وِإالَّ ه انَ) ٣(ِإلَهحبِم، سساِرِئ الناللَِّه ب 

سبحانَ اللَِّه الْمصوِر، سبحانَ اللَِّه خاِلِق الْأَزواِج كُلِّها، 
سبحانَ اللَِّه جاِعِل الظُّلُماِت و النوِر، سبحانَ اللَِّه فَاِلِق 
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حبٍئ، سياِلِق كُلِّ شانَ اللَِّه خحبى، سوالن و بانَ اللَِّه الْح
خاِلِق ما يرى و ما الَ يرى، سبحانَ اللَِّه ِمداد كَِلماِتِه، 

سبحانَ اللَِّه رب الْعالَِمين، سبحانَ اللَِّه الَِّذي ينِشئُ 
 الَِئكَةُ ِمنالْم ِدِه ومِبح دعالر حبسي الثِّقَالَ و ابحالس

فَِتِه وِسلُ ِخيري اُء وشي نا مِبه بِصيفَي اِعقوِسلُ الصري 
الرياح بشرا بين يدي رحمِتِه و ينزلُ الْماَء ِمن السماِء 
ِبكَِلمِتِه و ينِبت النبات ِبقُدرِتِه و يسقُطُ الْورق ِبِعلِْمِه، 

انَ اللَِّه الَِّذيحبس ِض وٍة ِفي الْأَرِمثْقَالُ ذَر هنع بزعالَ ي 
 ِإالَّ ِفي رالَ أَكْب و ذَِلك ِمن رغالَ أَص اِء ومالَ ِفي الس

سبحانَ اللَِّه باِرِئ النسِم، سبحانَ اللَِّه ) ٤(ِكتاٍب مِبيٍن 
واِلِق الْأَزانَ اللَِّه خحبِر، سوصانَ اللَِّه الْمحبا، ساِج كُلِّه

 و بانَ اللَِّه فَاِلِق الْححبِر، سوالن اِت واِعِل الظُّلُمج
النوى، سبحانَ اللَِّه خاِلِق كُلِّ شيٍئ، سبحانَ اللَِّه خاِلِق ما 

 اللَِّه يرى و ما الَ يرى، سبحانَ اللَِّه ِمداد كَِلماِتِه، سبحانَ
رب الْعالَِمين، سبحانَ اللَِّه الَِّذي يعلَم ما تحِملُ كُلُّ أُنثَى 
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و ما تِغيض الْأَرحام و ما تزداد، و كُلُّ شيٍئ ِعنده ِبِمقْداٍر، 
كُماٌء ِمنواِل، سعتالْم رِة الْكَِبيادهالش ِب ويالْغ اِلمع نم 

 ِل وٍف ِباللَّيختسم وه نم ِبِه و رهج نم لَ والْقَو رأَس
ساِرب ِبالنهاِر، لَه معقِّبات ِمن بيِن يديِه و ِمن خلِْفِه 

 اَء ويالْأَح تِميي انَ اللَِّه الَِّذيحبِر اللَِّه، سأَم ِمن هنفَظُوحي
 الْموتى و يعلَم ما تنقُص الْأَرض ِمنهم و يِقر ِفي يحِيي

سبحانَ اللَِّه باِرِئ ) ٥(الْأَرحاِم ما يشاُء ِإلَى أَجٍل مسمى 
النسِم، سبحانَ اللَِّه الْمصوِر، سبحانَ اللَِّه خاِلِق الْأَزواِج 

 جاِعِل الظُّلُماِت و النوِر، سبحانَ اللَِّه كُلِّها، سبحانَ اللَِّه
فَاِلِق الْحب و النوى، سبحانَ اللَِّه خاِلِق كُلِّ شيٍئ، 

 ادانَ اللَِّه ِمدحبى، سرا الَ يم ى ورا ياِلِق مانَ اللَِّه خحبس
نالَِميالْع بانَ اللَِّه رحباِتِه، ساِلِك كَِلمانَ اللَِّه محبس ،

الْملِْك، تؤِتي الْملْك من تشاُء و تنِزع الْملْك ِممن تشاُء 
و تِعز من تشاُء و تِذلُّ من تشاُء، ِبيِدك الْخير، ِإنك علَى 

يكُلِّ ش وت اِر وهلَ ِفي الناللَّي ِلجوت ،رِفي ٍء قَِدي ارهالن ِلج
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 يالْح ِمن تيالْم ِرجخت ِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخِل، تاللَّي
سبحانَ اللَِّه باِرِئ ) ٦(و ترزق من تشاُء ِبغيِر ِحساٍب 

 النسِم، سبحانَ اللَِّه الْمصوِر، سبحانَ اللَِّه خاِلِق الْأَزواِج
كُلِّها، سبحانَ اللَِّه جاِعِل الظُّلُماِت و النوِر، سبحانَ اللَِّه 

فَاِلِق الْحب و النوى، سبحانَ اللَِّه خاِلِق كُلِّ شيٍئ، 
 ادانَ اللَِّه ِمدحبى، سرا الَ يم ى ورا ياِلِق مانَ اللَِّه خحبس

للَِّه رب الْعالَِمين، سبحانَ اللَِّه الَِّذي كَِلماِتِه، سبحانَ ا
 و را ِفي الْبم لَمعي و وا ِإالَّ ههلَمعِب الَ ييالْغ فَاِتحم هدِعن

 ٍة ِفيبالَ ح ا وهلَمعقٍَة ِإالَّ يرو قُطُ ِمنسا تم ِر وحالْب
 و الَ ياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكتاٍب مِبيٍن ظُلُماِت الْأَرِض و الَ رطٍْب

سبحانَ اللَِّه باِرِئ النسِم، سبحانَ اللَِّه الْمصوِر، ) ٧(
سبحانَ اللَِّه خاِلِق الْأَزواِج كُلِّها، سبحانَ اللَِّه جاِعِل 

 بانَ اللَِّه فَاِلِق الْححبِر، سوالن اِت وى، الظُّلُموالن و
 ى ورا ياِلِق مانَ اللَِّه خحبٍئ، سياِلِق كُلِّ شانَ اللَِّه خحبس

 بانَ اللَِّه رحباِتِه، سكَِلم ادانَ اللَِّه ِمدحبى، سرا الَ يم
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 نَ والْقَاِئلُو هتحِمد ِصيحالَ ي انَ اللَِّه الَِّذيحبس ،نالَِميالْع
 يجِزي ِبآالَِئِه الشاِكرونَ الْعاِبدونَ و هو كَما قَالَ و الَ

فَوق ما نقُولُ و اَُهللا سبحانه كَما أَثْنى علَى نفِْسِه و الَ 
 هِسيكُر ِسعاَء وا شِعلِْمِه ِإالَّ ِبم ٍئ ِمنينَ ِبشطُوِحيي

و ضالْأَر اِت واومالس ِليالْع وه ا ومِحفْظُه هدوؤالَ ي 
 مِظيانَ اللَِّه )٨(الْعحبِم، سساِرِئ النانَ اللَِّه بحبس

الْمصوِر، سبحانَ اللَِّه خاِلِق الْأَزواِج كُلِّها، سبحانَ اللَِّه 
ِق الْحب و جاِعِل الظُّلُماِت و النوِر، سبحانَ اللَِّه فَاِل

النوى، سبحانَ اللَِّه خاِلِق كُلِّ شيٍئ، سبحانَ اللَِّه خاِلِق ما 
يرى و ما الَ يرى، سبحانَ اللَِّه ِمداد كَِلماِتِه، سبحانَ اللَِّه 

ِفي الْأَر ِلجا يم لَمعي انَ اللَِّه الَِّذيحبس ،نالَِميالْع بِض ر
 ا، وهِفي جرعا يم اِء ومالس ِزلُ ِمننا يم ا وهِمن جرخا يم و

الَ يشغلُه ما يِلج ِفي الْأَرِض و ما يخرج ِمنها عما ينِزلُ 
 ِزلُ ِمننا يم لُهغشالَ ي ا، وهِفي جرعا يم اِء ومالس ِمن

و ما يعرج ِفيها عما يِلج ِفي الْأَرِض و ما يخرج السماِء 



 97 

 لُهغشالَ ي ٍئ، ويِعلِْم ش نٍئ عيش ِعلْم لُهغشالَ ي ا، وهِمن
خلْق شيٍئ عن خلِْق شيٍئ و الَ ِحفْظُ شيٍئ عن ِحفِْظ شيٍئ، 

الَ ي ئٌ ويِه شاِويسالَ ي و ئٌ، ويكَِمثِْلِه ش سئٌ، لَييش ِدلُهع
 رِصيالْب عِميالس وانَ ) ٩(هحبِم، سساِرِئ النانَ اللَِّه بحبس

اللَِّه الْمصوِر، سبحانَ اللَِّه خاِلِق الْأَزواِج كُلِّها، سبحانَ 
حبِر، سوالن اِت واِعِل الظُّلُماللَِّه ج و بانَ اللَِّه فَاِلِق الْح

النوى، سبحانَ اللَِّه خاِلِق كُلِّ شيٍئ، سبحانَ اللَِّه خاِلِق ما 
يرى و ما الَ يرى، سبحانَ اللَِّه ِمداد كَِلماِتِه، سبحانَ اللَِّه 

اِت واومانَ اللَِّه فَاِطِر السحبس ،نالَِميالْع بِض، رالْأَر 
 ،اعبر ثُالَثَ و ى وثْنٍة مِنحأَج الً أُوِليسالَِئكَِة راِعِل الْمج
يِزيد ِفي الْخلِْق ما يشاُء، ِإنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍئ قَِدير، ما 
الَ يفْتِح اَُهللا ِللناِس ِمن رحمٍة فَالَ ممِسك لَها و ما يمِسك فَ

 مِكيالْح زِزيالْع وه ِدِه، وعب ِمن ِسلَ لَهرانَ )١٠(محبس
اللَِّه باِرِئ النسِم، سبحانَ اللَِّه الْمصوِر، سبحانَ اللَِّه خاِلِق 

الْأَزواِج كُلِّها، سبحانَ اللَِّه جاِعِل الظُّلُماِت و النوِر، 
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 فَاِلِق الْحب و النوى، سبحانَ اللَِّه خاِلِق كُلِّ سبحانَ اللَِّه
شيٍئ، سبحانَ اللَِّه خاِلِق ما يرى و ما الَ يرى، سبحانَ اللَِّه 

ِمداد كَِلماِتِه، سبحانَ اللَِّه رب الْعالَِمين، سبحانَ اللَِّه 
ما ِفي السم لَمعي كُونُ الَِّذيا يِض، ما ِفي الْأَرم اِت واو

 وٍة ِإالَّ هسمالَ خ و مهاِبعر وى ثَالَثٍَة ِإالَّ هوجن ِمن
ساِدسهم و الَ أَدنى ِمن ذَِلك و الَ أَكْثَر ِإالَّ هو معهم أَينما 

لِْقيامِة، ِإنَّ اللَّه ِبكُلِّ شيٍئ كَانوا، ثُم ينبئُهم ِبما عِملُوا يوم ا
مِليع 

(1) Maha Suci Allah Pencipta makhluk. Maha Suci Allah Dzat Maha Pembentuk. Maha 
Suci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Maha Suci Allah Pencipta 
kegelapan dan cahaya. Maha Suci Allah Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Maha 
Suci Allah Pencipta segala sesuatu. Maha Suci Allah Pencipta segala yang terlihat dan 
yang tak terlihat. Maha Suci Allah sejumlah kalimah-kalimah-Nya (yang tak terbatas). 
Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Maha Suci Allah Yang Maha Mendengar yang 
tidak ada sesuatu pun yang lebih mendengar dari-Nya, Ia Mendengar dari atas ‘Arasy-
Nya segala yang berada di bawah tujuh bumi, Ia Mendengar segala berada di kegelapan 
daratan dan lautan, Ia mendengar rintihan dan pengaduan, Ia mendengar segala yang 
samar dan menyembunyikannya, Ia mendengar bisikan-bisikan hati (dan mengetahui 
pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati), serta tak satu suara pun yang 
dapat menulikan pendengaran-Nya. (2) Maha Suci Allah Pencipta makhluk. Maha Suci 
Allah Dzat Maha Pembentuk. Maha Suci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-
pasangan. Maha Suci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. Maha Suci Allah Penumbuh 
biji-bijian (dari dalam bumi). Maha Suci Allah Pencipta segala sesuatu. Maha Suci Allah 
Pencipta segala yang terlihat dan yang tak terlihat. Maha Suci Allah sejumlah kalimah-
kalimah-Nya (yang tak terhingga). Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Maha Suci 
Allah Yang Maha Melihat yang tidak ada sesuatu pun yang lebih melihat dari-Nya, Ia 
melihat dari atas ‘Arasy-Nya segala yang berada di bawah tujuh bumi dan melihat segala 
yang berada di kegelapan daratan dan lautan, mata-mata tidak sanggup untuk menggapai-
Nya, sedangkan Ia menggapai mata-mata itu, dan Ia Maha Lemah-lembut nan 
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Mengetahui, penglihatan-Nya tidak ditutupi oleh kegelapan, penglihatan-Nya tak 
tertutupi oleh penutup, penglihatan-Nya tak terhalangi oleh tembok, tak tersembunyi dari-
Nya daratan dan lautan, tak tersembunyi bagi-Nya segala yang berada di perut gunung, 
segala rahasia hati, dan segala yang terlintas di kalbu setiap manusia, tak tertutupi dari 
penglihatan-Nya yang kecil maupun yang besar, tak tersembunyi dari-Nya yang kecil 
karena kecilnya, dan tak tersembunyi dari-Nya segala sesuatu yang berada di bumi dan 
yang di langit, Ia-lah yang membentuk kalian di dalam rahim sesuai dengan kehendak-
Nya, tiada Tuhan selain-Nya Yang Maha Mulia nan Bijkasana. (3) Maha Suci Allah 
Pencipta makhluk. Maha Suci Allah Dzat Maha Pembentuk. Maha Suci Allah Pencipta 
seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Maha Suci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. 
Maha Suci Allah Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Maha Suci Allah Pencipta 
segala sesuatu. Maha Suci Allah Pencipta segala yang terlihat dan yang tak terlihat. Maha 
Suci Allah sejumlah kalimah-kalimah-Nya (yang tak terbatas). Maha Suci Allah Tuhan 
semesta alam. Maha Suci Allah yang mewujudkan awan-awan tebal, yang halilintar 
bertasbih dengan mengumandangkan pujian kepada-Nya, yang para malaikat bertasbih 
karena takut kepada-Nya, yang mengirimkan petir, lalu menimpakannya kepada yang 
dikehendaki-Nya, yang mengirimkan angin sebagai berita gembira di hadapan rahmat-
Nya, yang menurunkan air dari langit dengan kalimah-Nya, yang menumbuhkan 
tetumbuhan dengan kekuasaan-Nya, dan yang dengan ilmu-Nya dedaunan berjatuhan, 
Maha Suci Allah yang tak tersembunyikan dari-Nya sekadar atom di bumi dan di langit, 
serta yang lebih kecil dan yang lebih besar darinya, kecuali (semua itu) terdapat dalam 
Kitab yang nyata. (4) Maha Suci Allah Pencipta makhluk. Maha Suci Allah Dzat Maha 
Pembentuk. Maha Suci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Maha 
Suci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. Maha Suci Allah Penumbuh biji-bijian (dari 
dalam bumi). Maha Suci Allah Pencita segala sesuatu. Maha Suci Allah Pencipta segala 
yang terlihat dan yang tak terlihat. Maha Suci Allah sejumlah kalimah-kalimah-Nya 
(yang tak terhingga). Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Maha Suci Allah yang 
mengetahui apa yang dikandung oleh setiap betina dan perkembangan pasang-surut apa 
yang ada di rahim, segala sesuatu di sisi-Nya memiliki kadar tertentu, Ia Maha 
Mengetahui alam gaib dan non-gaib Yang Maha Besar nan Maha Tinggi, adalah sama 
(bagi-Nya) salah seorang dari kalian menyembunyikan ucapannya atau menampakkannya, 
bersembunyi di (kegelapan) malam atau menampakkan diri di sing hari, (untuk segala 
sesuatu) Ia memiliki penjaga-penjaga dari arah depan dan belakangnya yang akan selalu 
menjaganya dengan perintah Allah, Maha Suci Allah yang mematikan semua yang hidup 
dan menghidupkan semua yang telah mati, mengetahui apa yang dikurangi oleh bumi 
dari mereka, dan menempatkan di dalam rahim apa yang dikehendaki-Nya sampai batas 
waktu tertentu. (5) Maha Suci Allah Pencipta makhluk. Maha Suci Allah Dzat Maha 
Pembentuk. Maha Suci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Maha 
Suci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. Maha Suci Allah Dzat Penumbuh biji-bijian 
(dari dalam bumi). Maha Suci Allah Pencipta segala sesuatu. Maha Suci Allah Pencipta 
segala yang terlihat dan yang tak terlihat. Maha Suci Allah sejumlah kalimah-kalimah-
Nya (yang tak terhingga). Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Maha Suci Allah 
Pemilik segala kerajaan, Engkau menganugrahkan kerajaan kepada siapa yang Kau 
kehendaki dan mencabut kerajaan dari pundak orang yang Kau kehendaki, memuliakan 
orang yang Kau kehendaki dan menghinakan siapa yang Kau kehendaki, hanya di 
tangan-Mu segala kebaikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, 
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Engkau memasukkan malam ke siang dan memasukkan siang ke malam, Engkau 
mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, 
serta memberikan rezeki kepada orang yang Kau kehendak tanpa perhitungan. (6) Maha 
Suci Allah Pencipta makhluk. Maha Suci Allah Dzat Maha Pembentuk. Maha Suci Allah 
Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Maha Suci Allah Pencipta kegelapan 
dan cahaya. Maha Suci Allah Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Maha Suci Allah 
Pencipta segala sesuatu. Maha Suci Allah Pencipta segala yang terlihat dan yang tak 
terlihat. Maha Suci Allah sejumlah kalimah-kalimah-Nya ( yang tak terhingga). Maha 
Suci Allah Tuhan semesta alam. Maha Suci Allah yang di sisi-Nya kunci-kunci alam gaib 
yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Ia, Ia mengetahui apa yang terdapat di 
daratan dan di lautan, tak satu pun daun yang jatuh kecuali diketahui oleh-Nya, dan tak 
satu biji pun di dalam perut bumi, begitu juga yang basah dan kering kecuali (tertulis) di 
dalam Kitab yang nyata. (7) Maha Suci Allah Dzat Pencipta makhluk. Maha Suci Allah 
Maha Pembentuk. Maha Suci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. 
Maha Suci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. Maha Suci Allah Penumbuh biji-bijian 
(dari dalam bumi). Maha Suci Allah Pencipta segala sesuatu. Maha Suci Allah Pencipta 
segala yang terlihat dan yang tal terlihat. Maha Suci Allah sejumlah kalimah-kalimah-
Nya (yang tak terhingga). Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Maha Suci Allah yang 
tak dapat menghitung pujian-Nya orang-orang yang berucap, tidak mampu membalas 
(baca : mensyukuri) nikmat-nikmat-Nya para penyukur ahli ibadah, Ia seperti yang 
difirmankan dan di atas apa yang kami sifatkan, Allah Yang Maha Suci seperti Ia memuji 
diri-Nya, mereka tidak mampu menguasai ilmu-Nya kecuali kehendak-Nya, kursi-Nya 
meliputi seluruh langit dan bumi, dan menjaga keduanya tidak akan melelahkan-Nya, 
serta Ia Maha Tinggi nan Agung. (8) Maha Suci Allah Dzat Pencipta makhluk. Maha 
Suci Allah Dzat Maha Pembentuk. Maha Suci Allah Pencipta seluruh (makhluk) 
berpasang-pasangan. Maha Suci Allah Pencipta kegelapan dan cahaya. Maha Suci Allah 
Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Maha Suci Allah Pencipta segala sesuatu. Maha 
Suci Allah Pencipta segala yang terlihat dan yang tak terlihat. Maha Suci Allah sejumlah 
kalimah-kalimah-Nya (yang tak terhingga). Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Maha 
Suci Allah yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar darinya, 
serta  apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, yang tidak disibukkan oleh 
apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya untuk mengawasi apa yang 
turun dari langit dan yang naik kepadanya, yang tidak disibukkan oleh apa yang turun 
dari langit dan yang naik kepadanya untuk mengawasi apa yang masuk ke dalam bumi 
dan yang keluar darinya, yang tidak disibukkan oleh mengetahui sesuatu untuk 
mengetahui sesuatu (yang lain), dan yang tidak disibukkan oleh menciptakan sesuatu 
untuk menciptakan sesuatu (yang lain) dan oleh menjaga sesuatu untuk menjaga sesuatu 
(yang lain), tidak menyamai-Nya sesuatu apa pun dan tidak menandingi-Nya sesuatu apa 
pun, tiada sesuatu pun yang menyamai-Nya, dan Ia Maha Mendengar nan Mengetahui. (9) 
Maha Suci Allah Dzat Pencipta makhluk. Maha Suci Allah Dzat Maha Pembentuk. Maha 
Suci Allah Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Maha Suci Allah Pencipta 
kegelapan dan cahaya. Maha Suci Allah Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Maha 
Suci Allah Pencipta segala sesuatu. Maha Suci Allah Pencipta segala yang terlihat dan 
yang tak terlihat. Maha Suci Allah sejumlah kalimah-kalimah-Nya (yang tak terhingga). 
Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Maha Suci Allah Pencipta seluruh langit dan bumi, 
Yang menjadikan para malaikat sebagai para utusan yang bersayap dua, tiga, dan empat, 
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Ia menambahkan kepada ciptaan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu, jika Allah membuka (pintu) rahmat untuk manusia, maka tiada 
orang yang dapat menahannya dan jika Ia menahannya, maka tiada orang yang dapat 
menurunkannya setelah itu, dan Ia Maha Perkasa nan Maha Bijaksana. (10) Maha Suci 
Allah Dzat Pencipta makhluk. Maha Suci Allah Dzat Maha Pembentuk. Maha Suci Allah 
Pencipta seluruh (makhluk) berpasang-pasangan. Maha Suci Allah Pencipta kegelapan 
dan cahaya. Maha Suci Allah Penumbuh biji-bijian (dari dalam bumi). Maha Suci Allah 
Pencipta segala sesuatu. Maha Suci Allah Pencipta segala yang terlihat dan yang tak 
terlihat. Maha Suci Allah sejumlah kalimah-kalimah-Nya (yang tak terhingga). Maha 
Suci Allah Tuhan semesta alam. Maha Suci Allah yang mengetahui segala yang di langit 
dan di bumi, tiada rahasia (yang diucapkan oleh) tiga orang kecuali Ia adalah yang 
keempat, tiada pula (yang diucapkan oleh) lima orang kecuali Ia adalah yang keenam, 
dan tidak lebih sedikit atau lebih banyak dari itu kecuali Ia bersama mereka di mana pun 
mereka berada, kemudian pada hari kiamat Ia akan memberitahukan apa yang telah 
mereka lakukan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.  

Ketiga, Syaikh Thusi dan Sayid Ibn Thawus ra berkata, “Bacalah shalawat berikut ini 
setiap hari selama bulan Ramadhan.” 

 و ا ِإنَّ اللَّهونآم نا الَِّذيها أَيي ِبيلَى الننَ علُّوصي هالَِئكَتم 
 و كيدعس و با ري كيا، لَبمِليسا تولِّمس ِه ولَيا علُّوص
 اِركب ٍد، ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص ماَللَّه ،كانحبس

 محمٍد كَما صلَّيت و باركْت علَى علَى محمٍد و آِل
 محار ماَللَّه ،دِجيم دِميح كِإن ،ماِهيرآِل ِإب و ماِهيرِإب

 ،ماِهيرآلَ ِإب و ماِهيرِإب تِحما رٍد كَممحآلَ م ا ودمحم
 لِّمس ماَللَّه ،دِجيم دِميح كٍد ِإنمحآِل م ٍد ومحلَى مع

كَما سلَّمت علَى نوٍح ِفي الْعالَِمين، اَللَّهم امنن علَى 
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محمٍد و آِل محمٍد كَما مننت علَى موسى و هارونَ، 
للَّهم اَللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد كَما شرفْتنا ِبِه، اَ

صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد كَما هديتنا ِبِه، اَللَّهم صلِّ 
علَى محمٍد و آِل محمٍد و ابعثْه مقَاما محمودا يغِبطُه ِبِه 

الْأَولُونَ و الْآِخرونَ، علَى محمٍد و آِلِه السالَم كُلَّما 
ا طَلَعكُلَّم الَمآِلِه الس ٍد ومحلَى مع ،تبغَر أَو سمش ت

طَرفَت عين أَو برقَت، علَى محمٍد و آِلِه السالَم كُلَّما 
 اللَّه حبا سكُلَّم الَِمآِلِه الس ٍد ومحلَى مع ،الَمالس ذُِكر

الس ،هسقَد أَو لَكم و ،نِليآِلِه ِفي الْأَو ٍد ومحلَى مع الَم
السالَم علَى محمٍد و آِلِه ِفي الْآِخِرين، و السالَم علَى 

محمٍد و آِلِه ِفي الدنيا و الْآِخرِة، اَللَّهم رب الْبلَِد الْحراِم 
بر قَاِم والْم كِْن والر بر ا ودمحِلغْ ماِم أَبرالْح الِْحلِّ و 

 الَما السنع كِبين) ِة وِحيلَ التا أَفْضنِتِه عيلَ بأَه و
، اَللَّهم أَعِط محمدا ِمن الْبهاِء و النضرِة و )السالَِم

ِسيالْو طَِة والِْغب ِة وامالْكَر ِر وورقَاِم السالْم ِزلَِة ونالْم لَِة و
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و الشرِف و الرفْعِة و الشفَاعِة ِعندك يوم الِْقيامِة أَفْضلَ ما 
تعِطي أَحدا ِمن خلِْقك، و أَعِط محمدا فَوق ما تعِطي 

ةً الَ يحِصيها كَِثير) مضاعفَةً(الْخالَِئق ِمن الْخيِر أَضعافًا 
 رأَطْه و بٍد أَطْيمحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص ماَللَّه ،كرغَي
 نِليالْأَو ٍد ِمنلَى أَحع تلَّيا صلَ مأَفْض ى ومأَن كَى وأَز و

ناِحِميالر محا أَري ،لِْقكخ ٍد ِمنلَى أَحع و نالْآِخِري و ،
 و االَهو ناِل مو و نِمِنيؤِر الْمأَِمي ِليلَى علِّ عص ماَللَّه

عاِد من عاداه و ضاِعِف الْعذَاب علَى من شِرك ِفي دِمِه، 
اَللَّهم صلِّ علَى فَاِطمةَ ِبنِت نِبيك محمٍد علَيِه و آِلِه 

 الَماِل(السو اِعِف وض ا واهادع ناِد مع ا واالَهو نم 
و الْعن من آذَى نِبيك ِفيها، ) الْعذَاب علَى من ظَلَمها

 و نِلِميسِي الْمامِن ِإميسالْح ِن وسلَى الْحلِّ عص ماَللَّه
ض ا وماهادع ناِد مع ا وماالَهو ناِل مو ذَاباِعِف الْع

، اَللَّهم صلِّ علَى عِلي )دِمِهما(علَى من شِرك ِفي ِدماِئِهما 
 ناِد مع و االَهو ناِل مو و نِلِميساِم الْمِن ِإميسِن الْحب
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عاداه و ضاِعِف الْعذَاب علَى من ظَلَمه، اَللَّهم صلِّ علَى 
حم ناِد مع و االَهو ناِل مو و نِلِميساِم الْمِإم ِليِن عِد بم

عاداه و ضاِعِف الْعذَاب علَى من ظَلَمه، اَللَّهم صلِّ علَى 
جعفَِر بِن محمٍد ِإماِم الْمسِلِمين و واِل من واالَه و عاِد 

ض و اهادع نلِّ مص ماَللَّه ،هظَلَم نلَى مع ذَاباِعِف الْع
 و االَهو ناِل مو و نِلِميساِم الْمفٍَر ِإمعِن جى بسولَى مع
عاِد من عاداه و ضاِعِف الْعذَاب علَى من شِرك ِفي دِمِه 

)هظَلَم(ِن مب ِليلَى علِّ عص ماَللَّه ، و نِلِميساِم الْمى ِإمسو
 نلَى مع ذَاباِعِف الْعض و اهادع ناِد مع و االَهو ناِل مو

، اَللَّهم صلِّ علَى محمِد بِن عِلي )ظَلَمه(شِرك ِفي دِمِه 
اهادع ناِد مع و االَهو ناِل مو و ِلِمنيساِم الْمِإم و 

 هظَلَم نلَى مع ذَاباِعِف الْعِمِه(ضد ِفي ِركش( ماَللَّه ،
 االَهو ناِل مو و نِلِميساِم الْمٍد ِإممحِن مب ِليلَى علِّ عص

 هظَلَم نلَى مع ذَاباِعِف الْعض و اهادع ناِد مع و) ِركش
 صلِّ علَى الْحسِن بِن عِلي ِإماِم الْمسِلِمين ، اَللَّهم)ِفي دِمِه
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و واِل من واالَه و عاِد من عاداه و ضاِعِف الْعذَاب علَى 
 هظَلَم نِمِه(مد ِفي ِركش( لَِف ِمنلَى الْخلِّ عص ماَللَّه ،

 ناِل مو و نِلِميساِم الْمِدِه ِإمعب و اهادع ناِد مع و االَهو
 ،كِبين ينالطَّاِهِر اب لَى الْقَاِسِم ولِّ عص ماَللَّه ،هجلْ فَرجع

 كِبيآذَى ن نم نالْع و كِبيِت نةَ ِبنقَيلَى رلِّ عص ماَللَّه
ٍم ِبنكُلْثُو لَى أُملِّ عص ما، اَللَّههِفي نم نالْع و كِبيِت ن

 لُفاخ ماَللَّه ،كِبيِة نيلَى ذُرلِّ عص ما، اَللَّههِفي كِبيآذَى ن
 مِض، اَللَّهِفي الْأَر ملَه كِّنم مِتِه، اَللَّهيِل بأَه ِفي كِبين

صأَن و ِدِهمدم و ِدِهمدع ا ِمنلْنعِفي اج قلَى الْحع اِرِهم
 اِئِهمِدم و ِرِهمِوت و ِلِهمِبذَح اطْلُب مِة، اَللَّهالَِنيالْع و رالس

و كُف عنا و عنهم و عن كُلِّ مؤِمٍن و مؤِمنٍة بأْس كُلِّ 
 ِإنك أَشد بأْسا باٍغ و طَاٍغ و كُلِّ دابٍة أَنت آِخذٌ ِبناِصيِتها،

 و أَشد تنِكيالً 

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mengirimkan shalawat kepada Nabi. Wahai 
orang-orang yang beriman, kirimkanlah shalawat dan salam kepadanya. Ya! Kuturuti 
perintah-Mu, ya Rabbi, kebahagiaan hanya dari-Mu, dan Maha Suci Engkau. Ya Allah, 
curahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad serta berkahilah 
Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah mencurahkan shalawat 
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dan berkah atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji nan 
Maha Mulia. Ya Allah, rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana 
Engkau telah merahmati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha 
Terpuji nan Maha Mulia. Ya Allah, limpahkanlah salam sejahtera atas Muhammad dan 
keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan salam sejahtera atas Nuh 
di antara semesta alam. Ya Allah, curahkanlah karunia atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad sebagaimana Engkau telah mencurahkan karunia atas Musa dan Harun. Ya 
Allah, curahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana 
Engkau telah memuliakan kami dengan (pengutusan)nya. Ya Allah, limpahkanlah 
shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah 
memberikan petunjuk kepada kami dengannya. Ya Allah, curahkanlah shalawat atas 
Muhammad dan keluarga Muhammad, dan angkatlah ia ke kedudukan terpuji yang 
diinginkan oleh para makhluk pertama dan terakhir. Atas Muhammad dan dan 
keluarganya salam sejahtera setiap matahari terbit atau terbenam. Atas Muhammad dan 
keluarganya salam sejahtera setiap mata berkedip atau bercahaya. Atas Muhammad dan 
keluarganya salam setiap salam sejahtera diingat. Atas Muhammad dan keluarganya 
salam setiap malaikat bertasbih kepada Allah atau mengkuduskan-Nya. Salam sejatera 
atas Muhammad dan keluarganya di antara para makhluk pertama. Salam sejahtera atas 
Muhammad dan keluarganya di antara para makhluk terakhir. Salam sejahtera atas 
Muhammad dan keluarganya di dunia dan akhirat. Ya Allah, wahai Tuhan negeri yang 
suci, wahai Tuhan (pemilik) ar-Rukn dan al-Maqâm, wahai Tuhan segala yang halal dan 
haram, sampaikanlah kepada Muhammad, Nabi-Mu dari kami salam sejahtera (dan 
kepada keluarganya dari kami salam terbaik). Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad 
kecemerlangan, ketampanan, kebahagiaan, kemurahan hati, keinginan (yang tak ternodai 
riya’), keperantaraan, kedudukan, maqâm, kemuliaan, keagungan, dan syafaat di sisi-Mu 
pada hari kiamat yang paling utama yang akan Kau berikan kepada salah seorang dari 
makhluk-Mu dan anugrahkan kepada Muhammad di atas apa yang akan Kau anugrahkan 
kepada para makhluk kebaikan yang berlipat-ganda nan tak terhingga yang selain-Mu 
tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya Allah, curahkanlah shalawat atas 
Muhammad dan keluarga Muhammad shalawat terharum, tersuci, terbersih, tumbuh pesat, 
dan yang terutama yang pernah Kau curahkan atas salah seorang dari para makhluk-Mu 
yang pertama dan terakhir, wahai Yang Lebih Pengasih dari para pengasih. Ya Allah, 
limpahkanlah shalawat atas Ali, Amirul Mukminin, cintailah orang yang mencintainya, 
musuhilah orang yang  memusuhinya, dan lipat-gandakanlah siksa atas orang yang turut 
serta dalam (menumpahkan) darahnya. Ya Allah, curahkanlah shalawat atas Fatimah 
putri Nabi-Mu, Muhammad as, (cintailah orang yang mencintainya, musuhilah orang 
yang memusuhinya, lipat-gandakanlah siksa atas orang yang melaliminya), dan 
jauhkanlah dari rahmat-Mu orang yang menyakiti Nabi-Mu dengan menyakitinya. Ya 
Allah, limpahkanlah shalawat atas Hasan dan Husain, dua pemimpin Muslimin, cintailah 
orang yang mencntai mereka, musuhilah orang yang memusuhi mereka, dan lipat-
gandakanlah siksa atas orang yang turut serta dalam (menumpahkan) darah meraka. Ya 
Allah, curahkanlah shalawat atas Ali bin husain, imam Muslimin, cintailah orang yang 
mencintainya, musuhilah orang yang memusuhinya, dan lipat-gandakanlah siksa atas 
orang yang melaliminya. Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Muhammad bin Ali, 
imam Muslimin, cintailah orang yang mencintainya, musuhilah orang yang memusuhinya, 
dan lipat-gandakanlah siksa atas orang yang melaliminya. Ya Allah, curahkanlah 
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shalawat atas Ja’far bin Muhammad, imam Muslimin, cintailah orang yang mencintainya, 
musuhilah orang yang memusuhinya, dan lipat-gandakanlah siksa atas orang yang 
melaliminya. Ya Allah, kucurkanlah shalawat atas Musa bin Ja’far, imam Muslimin, 
cintailah orang yang mencintainya, musuhilah orang yang memusuhinya, dan lipat-
gandakanah siksa atas orang yang turut serta dalam (menumpahkan) darahnya. Ya Allah, 
curahkanlah shalawat atas Ali bin Musa, imam Muslimin, cintailah orang yang 
mencintainya, musuhilah orang yang memusuhinya, dan lipat-gandakanlah siksa atas 
orang yang turut serta dalam (menumpahkan) darahnya. Ya Allah, limpahkanlah shalawat 
atas Muhammad bin Ali, imam Muslimin, cintailah orang yang mencintainya, musuhilah 
orang yang memusuhinya, dan lipat-gandakanlah siksa atas orang yang melaliminya. Ya 
Allah, curahkanlah shalawat atas Ali bin Muhammad, imam Muslimin, cintailah orang 
yang mencintainya, musuhilah orang yang memusuhinya, dan lipat-gandakanlah siksa 
atas orang yang melaliminya. Ya Allah, kucurkanlah shalawat atas Hasan bin Ali, imam 
Muslimin, cintailah orang yang mencintainya, musuhilah orang yang memusuhinya, dan 
lipat-gandakanlah siksa atas orang yang melaliminya. Ya Allah, curahkanlah shalawat 
atas pengganti setelahnya, imam Muslimin, cintailah orang yang mencintainya, 
musuhilah orang yang memusuhinya, dan percepatlah masa kemunculannya. Ya Allah, 
limpahkanlah shalawat atas Qasim dan Thahir, dua putra Nabi-Mu. Ya Allah, 
kucurkanlah shalawat atas Ruqaiyah,  putri Nabi-Mu dan jauhkanlah dari rahmat orang 
yang menyakiti Nabi-Mu dengan menyakitinya. Ya Allah, limaphkanlah shalawat atas 
Ummi Kultsum, putri Nabi-Mu dan jauhkanlah dari rahmat orang yang menyakiti Nabi-
Mu dengan menyakitinya. Ya Allah, kucurkanlah shalawat atas keturunan Nabi-Mu. Ya 
Allah, jadikanlah sebagai pengganti Nabi-Mu Ahlulbaitnya. Ya Allah, 
anugerahkanlahkekuasaan kepada mereka di muka bumi ini. Ya Allah, jadikanlah kami di 
antara orang-orang yang bersama mereka dan para penolong mereka atas kebenaran, baik 
secara rahasia maupun tarang-terangan. Ya Allah, tuntutlah kelaliman (yang selama ini 
telah menimpa) mereka dan darah mereka (yang telah terkucurkan) dan cegahlah dari 
kami, dari mereka, dan dari setiap Mukmin lelaki maupun wanita kejahatan setiap 
penindas, penganiaya, dan hewan melata yang Engkau adalah pemegang hidup dan 
matinya. Sesungguhnya Engkau lebih dahsyat murka-Mu dan lebih keras siksa-Mu.  

Sayid Ibn Thawus ra berkata, “Dan bacalah doa berikut ini.” 

كُر ِفي ِتيدا عي يِليا وي و ،ِتيِشد ِفي اِحِبيا صي و ،ِتيب
 و ،ِتيروع اِترالس تأَن ،ِتيغْبر ِفي ِتيا غَايي و ،ِتيمِنع ِفي
الْمؤِمن روعِتي، و الْمِقيلُ عثْرِتي، فَاغِْفر ِلي خِطيئَِتي، يا 

اِحِمنيالر محأَر 
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Wahai Bekalku dalam kesedihanku, wahai Sahabatku dalam kesulitanku, wahai Pemilik 
nikmatku, wahai Puncak harapanku, Engkaulah Penutup celaku, Pengaman rasa takutku, 
dan Pengampun kesalahanku. Maka, ampunilah kesalahanku, wahai Yang Lebih 
Pengasih dari para pengasih.  

Dan bacalah (doa berikut ini). 

اَللَّهم ِإني أَدعوك ِلهم الَ يفَرجه غَيرك، و ِلرحمٍة الَ تنالُ 
ِإالَّ ِبك، و ِلكَرٍب الَ يكِْشفُه ِإالَّ أَنت، و ِلرغْبٍة الَ تبلَغُ ِإالَّ 

ِمن ِبك، و ِلحاجٍة الَ يقِْضيها ِإالَّ أَنت، اَللَّهم فَكَما كَانَ 
 ِبِه ِمن ِنيتِحمر و أَلَِتكسم ِبِه ِمن ِلي تا أَِذنم أِْنكش

 و كتوعا دمِفي ةُ ِليابِدي الِْإجيس أِْنكش ِمن كُنفَلْي ِذكِْرك
 كِإلَي تا فَِزعاةُ ِممجالن و كتوجا رماِل ِفيالِْإفْض اِئدوع

نْ لَم أَكُن أَهالً أَنْ أَبلُغَ رحمتك فَِإنَّ رحمتك أَهلٌ ِفيِه، فَِإ
أَنْ تبلُغِني و تسعِني، و ِإنْ لَم أَكُن ِللِْإجابِة أَهالً فَأَنت أَهلُ 
 ،كتمحر ِنيعسٍئ، فَلْتيكُلَّ ش تِسعو كتمحر ِل والْفَض

 كَِريم أَسأَلُك ِبوجِهك الْكَِريِم أَنْ تصلِّي علَى يا ِإلَِهي يا
 و ِبيكَر كِْشفت و يمه جفَرأَنْ ت ِتِه ويِل بأَه ٍد ومحم
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 كِإن ،ِلكفَض ِمن قَِنيزرت و ِتكمحِبر ِنيمحرت و يغَم
بِجيم باِء قَِريعالد عِميس 

Ya Allah, sesungguhnya aku berdoa kepada-Mu karena sebuah kegundahan yang selain-
Mu tak dapat menyirnakannya, karena (mengharap) rahmat yang tak mungkin digapai 
kecuali dengan (pertolongan)-Mu, karena sebuah duka yang tak dapat menyingkapnya 
kecuali Engkau, karena sebuah harapan yang tak dapat digapai kecuali dengan (bantuan)-
Mu, dan karena sebuah hajat yang tak dapat mewujudkannya kecuali Engkau. Ya Allah, 
sebagaimana sesuai dengan kebiasaan-Mu Engkau telah mengizinkan kepadaku untuk 
memohon kepada-Mu dan merahmatiku sehingga aku dapat mengingat-Mu, maka 
hendaklah di antara kebiasaan-Mu (yang lain) adalah mengabulkan apa yang telah 
kuminta, kucuran karunia terhadap harapanku kepada-Mu, dan keselamatan dari segala 
yang darinya aku berlindung kepada-Mu. Jika aku tidak layak untuk menggapai rahmat-
Mu, maka rahmat-Mu sangat layak untuk menggapai dan meliputiku, dan jika aku tidak 
layak untuk mendapat karunia pengabulan itu, maka Engkau adalah Pemilik karunia dan 
rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Maka, hendaknya rahmat-Mu meliputiku. Ya Ilahi, 
wahai Yang Maha Pemurah, aku memohon kepada-Mu demi Dzat-Mu yang Maha 
Pemurah agar Kau curahkan shalawat atas Muhammad dan keluarganya, melapangkan 
kegundahanku, menyingkap duka dan kesedihanku, merahmati aku dengan rahmat-Mu, 
dan menganugrahkan padaku dari karunia-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar 
doa, Maha Dekat nan Maha Mengabulkan.  

Keempat, Syaikh Thusi dan Sayid Ibn Thawus ra berkata, “Bacalah doa berikut ini setiap 
hari.” 

فَض ِمن أَلُكأَس يِإن ماَللَّه ِلككُلُّ فَض ِلِه، وِبأَفْض ِلك
 أَلُكأَس يِإن مكُلِِّه، اَللَّه ِلكِبفَض أَلُكأَس يِإن مفَاِضلٌ، اَللَّه

 أَلُكأَس يِإن ماَللَّه ،امع ِقككُلُّ ِرز ِه، ومِبأَع ِقكِرز ِمن
أَس يِإن مكُلِِّه، اَللَّه ِقككُلُّ ِبِرز ِئِه، ونِبأَه طَاِئكع ِمن أَلُك

 يِإن مكُلِِّه، اَللَّه طَاِئكِبع أَلُكي أَسِإن مئٌ، اَللَّهِنيه طَاِئكع
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 يِإن ماِجلٌ، اَللَّهع ِركيكُلُّ خ ِلِه، وجِبأَع ِركيخ ِمن أَلُكأَس
للَّهم ِإني أَسأَلُك ِمن ِإحساِنك أَسأَلُك ِبخيِرك كُلِِّه، اَ

 أَلُكأَس يِإن ماَللَّه ،نسح اِنكسكُلُّ ِإح ِنِه، وسِبأَح
 نِبِه ِحي ِنيبِجيا تِبم أَلُكأَس يِإن مكُلِِّه، اَللَّه اِنكسِبِإح

محمٍد عبِدك الْمرتضى أَسأَلُك، فَأَِجبِني يا اَُهللا و صلِّ علَى 
 و لِْقكنَ خود كِجين و ِنكأَِمي طَفَى وصالْم ِلكوسر و
نِجيِبك ِمن ِعباِدك و نِبيك ِبالصدِق و حِبيِبك، و صلِّ 

علَى رسوِلك و ِخيرِتك ِمن الْعالَِمين الْبِشيِر النِذيِر 
لسراِج الْمِنيِر و علَى أَهِل بيِتِه الْأَبراِر الطَّاِهِرين و علَى ا

 نع مهتبجح و فِْسكِلن مهتلَصختاس نالَِّذي الَِئكَِتكم
خلِْقك و علَى أَنِبياِئك الَِّذين ينِبئُونَ عنك ِبالصدِق و علَى 

ِذين خصصتهم ِبوحِيك و فَضلْتهم علَى الْعالَِمين رسِلك الَّ
 ِفي مهلْتخأَد نالَِّذي ناِلِحيالص اِدكلَى ِعبع و االَِتكِبِرس

 و نِريطَهالْم اِئكِليأَو و ناِشِديالر نِديتهِة الْمالْأَِئم ِتكمحر
ِئيربلَى جلَى عع ِت وولَِك الْمم لَ واِفيرِإس لَ وكَاِئيِمي لَ و
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ِرضوانَ خاِزِن الِْجناِن و علَى ماِلٍك خاِزِن الناِر و روِح 
الْقُدِس و الروِح الْأَِميِن و حملَِة عرِشك الْمقَرِبين و علَى 

لَيِن عاِفظَيِن الْحلَكَيا الْمِبه لِّيصأَنْ ي ِحبت الَِة الَِّتيِبالص 
علَيِهم أَهلُ السماواِت و أَهلُ الْأَرِضين صالةً طَيبةً كَِثيرةً 

 نيبفَةً فَاِضلَةً تِريةً شاِطنةً بةً ظَاِهراِميةً ناِكيكَةً زاربم)ِبنيت (
أَوِلين و الْآِخِرين، اَللَّهم أَعِط محمدا ِبها فَضلَهم علَى الْ

خير ما ) عنا(الْوِسيلَةَ و الشرف و الْفَِضيلَةَ و اجِزِه 
جزيت نِبيا عن أُمِتِه، اَللَّهم و أَعِط محمدا صلَّى اَُهللا علَيِه 

لْفٍَة زكُلِّ ز عآِلِه م كُلِّ و عم لَةً وِسيلٍَة وِسيكُلِّ و عم لْفَةً و
 ِطيعفًا ترٍف شركُلِّ ش عم لَةً ولٍَة فَِضيِط(فَِضيا ) أَعدمحم

 و نِليالْأَو ا ِمندأَح تطَيا أَعلَ مِة أَفْضامالِْقي موي آلَه و
 محمدا صلَّى اَُهللا علَيِه و آِلِه أَدنى الْآِخِرين، اَللَّهم و اجعلْ

الْمرسِلين ِمنك مجِلسا و أَفْسحهم ِفي الْجنِة ِعندك منِزالً 
و أَقْربهم ِإلَيك وِسيلَةً، و اجعلْه أَولَ شاِفٍع و أَولَ مشفٍَّع 

س حجأَن لَ قَاِئٍل وأَو و الَِّذي دومحالْم قَامالْم ثْهعاب اِئٍل، و
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 و ،ناِحِميالر محا أَرنَ، يوالْآِخر نَ ولُوِبِه الْأَو ِبطُهغي
 عمسأَنْ ت ٍد، ومحآِل م ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت أَلُكأَس

زاوجت و ،ِتيوعد بِجيت و ِتيوص فَحصت و ،ئَِتيِطيخ نع 
 ِلي ِجزنت و ،ِتياجح قِْضيت و ،ِتيطَِلب ِجحنت و ،ظُلِْمي نع

 نع فُوعت و ،ِبيوذُن ِفرغت و ،ِتيثْرلَ عِقيت و ،ِنيتدعا وم
رت و ،ينع ِرضعالَ ت و لَيقِْبلَ عت و ،ِميرالَ ج و ِنيمح

تعذِّبِني، و تعاِفيِني و الَ تبتِليِني، و ترزقَِني ِمن الرزِق 
 ،ِنييد يناقِْض ع و با ري ،ِنيِرمحالَ ت و هعسأَو و هبأَطْي

، يا و ضع عني ِوزِري، و الَ تحملِْني ما الَ طَاقَةَ ِلي ِبِه
موالَي و أَدِخلِْني ِفي كُلِّ خيٍر أَدخلْت ِفيِه محمدا و آلَ 
 ا ودمحم هِمن تجرٍء أَخوكُلِّ س ِمن ِنيِرجأَخ ٍد، ومحم

 ِه ولَيع الَمالس و ،ِهملَيع ِه ولَيع كاتلَوٍد صمحآلَ م
ر و ِهملَيعهكَاترب ةُ اللَِّه ومح 

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dari karunia-Mu yang paling utama, sedangkan 
seluruh karunia-Mu adalah utama. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu seluruh karunia-
Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dari rezeki-Mu yang paling menyeluruh, 
sedangkan seluruh rezeki-Mu adalah menyeluruh. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu 
seluruh rezeki-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dari pemberian-Mu yang paling 
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membahagiakan, sedangkan seluruh pemberian-Mu adalah membahagiakan. Ya Allah, 
aku memohon kepada-Mu seluruh pemberian-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu 
dari kebaikan-Mu yang paling cepat, sedangkan seluruh kebaikan-Mu adalah cepat. Ya 
Allah, aku memohon kepada-Mu seluruh kebaikan-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-
Mu dari kebajikan-Mu yang paling baik, sedangkan seluruh kebajikan-Mu adalah baik. 
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu seluruh kebajikan-Mu. Ya Allah, aku memohon 
kepada-Mu dengan (perantara) apa yang Engkau akan mengabulkanku ketika aku 
memohon kepada-Mu. Maka, kabulkanlah aku ya Allah, curahkanlah shalawat atas 
Muhammad, hamba-Mu yang diridhai, utusan-Mu yang terpilih, orang kepercayaan-Mu, 
orang yang dipercayai memegang rahasia-Mu di antara makhluk-Mu, orang mulia 
(pilihan)-Mu di antara sekian hamba-Mu, Nabi-Mu dengan (membawa) kebenaran, dan 
kekasih-Mu, limpahkanlah shalawat atas Rasul-Mu dan pilihan-Mu di antara sekian 
penduduk alam semesta, pemberi berita gembira, pemberi peringatan, pelita yang 
benderang, atas keluarganya yang baik dan suci, atas para malaikat-Mu yang telah Kau 
pilih secara khusus untuk diri-Mu dan Kau tutupi mereka dari gapaian makhluk-Mu, atas 
para nabi-Mu yang memberitakan dari sisi-Mu dengan kebenaran, atas para rasul-Mu 
yang telah Kau istimewakan dengan wahyu-Mu dan Kau utamakan atas seluruh 
penduduk alam semesta dengan risalah-risalah-Mu, atas hamba-hamba saleh-Mu yang 
telah Kau masukkan ke dalam rahmat-Mu, para imam yang telah mendapatlan petunjuk 
dan para kekasih-Mu yang suci, atas Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut, atas 
malaikat Ridhwan penjaga surga, atas malaikat Malik penjaga neraka, atas Ruhul Qudus, 
Ruhul Amin, para malaikat pemikul ‘Arasy-Mu, dan atas dua malaikat penjagaku dengan 
shalawat yang Kau senang jika dengannya seluruh penduduk langit dan bumi 
mencurahkan shalawat atas mereka; shalawat yang baik, banyak, penuh berkah, suci, 
berkembang-biak, tampak, tersembunyi, mulia nan utama yang Kau jelaskan dengannya 
keutamaan mereka kepada para makhluk pertama dan terakhir. Ya Allah, berikanlah 
kepada Muhammad wasilah (keperantaraan), kemuliaan, dan keutamaan dan balaslah ia 
(dari kami) sebaik-baik balasan yang Kau telah balaskan kepada seorang nabi dari 
umatnya. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad saw bersama setiap kedekatan satu 
kedekatan, bersama setiap perantara satu perantara, bersama setiap keutamaan satu 
keutamaan, dan bersama setiap kemuliaan satu kemuliaan. Berikanlah kepada 
Muhammad dan keluarganya pada hari kiamat pemberian paling utama yang telah Kau 
berikan kepada seseorang dari para makhluk pertama dan terakhir. Ya Allah, jadikanlah 
Muhammad saw rasul yang terdekat dari-Mu kedudukannya, yang terluas di surga di sisi-
Mu rumahnya, dan yang terdekat kepada-Mu perantaranya, jadikanlah ia orang pertama 
yang memberi syafaat, orang pertama yang syafaatnya diterima, orang pertama yang 
berucap, dan orang pertama yang memohon, dan angkatlah ia ke kedudukan terpuji  yang 
selalu diinginkan oleh para makhluk pertama dan Terakhir, wahai Yang Lebih Pengasih 
dari para pengasih. Dan aku mohon kepada-Mu; curahkanlah shalawat kepada 
Muhammad dan keluarga Muhammad, dengarkanlah suaraku, kabulkanlah doaku, 
ampunilah kesalahanku, maafkanlah kelalimanku, perkenankanlah permintaanku, 
sampaikanlah hajatku, wujudkanlah apa yang telah Kau janjikan padaku, maafkanlah 
ketergelinciranku, ampunilah dosa-dosaku, maafkanlah kejahatanku, menghadaplah 
kepadaku dan janganlah Kau berpaling dariku, kasihanilah aku dan jangan Kau siksa aku, 
sembuhkanlah aku dan jangan Kau turunkan bencana padaku, dan berikanlah rezeki 
padaku yang terbaik dan terlapang dan jangan Kau halangi aku. Ya Rabbi, lunaskanlah 
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utangku, luruhkanlah semua dosaku, dan jangan Kau bebankan kepadaku apa yang aku 
tidak mampu memikulnya. Wahai Junjunganku, masukkanlah aku di setiap kebaikan 
yang Engkau telah memasukkan Muhammad dan keluarga Muhammad di dalamnya dan 
keluarkanlah aku dari setiap keburukan yang Engkau telah mengeluarkan Muhammad 
dan keluarga Muhammad darinya—shalawat-Mu atasnya dan atas mereka. Semoga salam 
dan rahmat Allah senantiasa tercurahkan atasnya dan atas mereka, serta berkah-Nya.  

Lalu, bacalah doa berikut ini sebanyak tiga kali. 

 ِنيتدعا وكَم ِلي ِجبتفَاس ،ِنيترا أَمكَم كوعأَد يِإن ماَللَّه 

Ya Allah, sesungguhnya aku menyeru-Mu sebagaimana telah Kau perintahkan kepadaku. 
Maka, kabulkanlah seruanku itu sebagaimana telah Kau janjikan padaku.  

Selanjutnya, bacalah: 

اَللَّهم ِإني أَسأَلُك قَِليالً ِمن كَِثيٍر مع حاجٍة ِبي ِإلَيِه عِظيمٍة 
و ِغناك عنه قَِديم و هو ِعنِدي كَِثير و هو علَيك سهلٌ 
 نآِمي ،رٍئ قَِدييلَى كُلِّ شع كِبِه، ِإن لَيع ننفَام ،رِسيي بر

نالَِميالْع  
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu sedikit dari yang banyak dengan 
kebutuhanku yang sangat kepadanya dan ketidakbutuhan-Mu kepadanya adalah qadîm, 
sedangkan ia di sisiku sangatlah besar dan bagi-Mu sangatlah mudah. Maka, 
anugerahkanlahia kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
Amin, ya Rabbal ‘Alamin. 

Kelima, membaca doa berikut ini: 

 ِنيتدعا وكَم ِلي ِجبتفَاس ،ِنيترا أَمكَم كوعأَد يِإن ماَللَّه 

Ya Allah, sesungguhnya aku menyeru-Mu sebagaimana telah Kau perintahkan kepadaku. 
Maka, kabulkanlah seruanku itu sebagaimana telah Kau janjikan padaku.  
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Karena doa ini sangat panjang, kami tidak  menyebutkannya guna memperingkas 
(isi  buku ini). Bagi yang menginginkannya, hendaknya ia merujuk kepada buku al-Iqbâl 
dan Zâd al-Ma’âd. 

Keenam, dalam kitab al-Muqni’ah, Syaikh Mufid ra meriwayatkan dari Tsiqah Ali bin 
Mahziyar dari Imam Muhammad at-Taqi as bahwa disunnahkan untuk banyak membaca 
doa berikut ini di siang dan malam hari dari awal hingga akhir bulan Ramadhan.  

 ٍئ، ثُميكُلَّ ش لَقخ ٍئ، ثُميلَ كُلِّ شكَانَ قَب ا ذَا الَِّذيي
يبقَى و يفْنى كُلُّ شيٍئ، يا ذَا الَِّذي لَيس كَِمثِْلِه شيئٌ، و يا 

ِضيالَ ِفي الْأَر لَى واِت الْعاومِفي الس سلَي ذَا الَِّذي ن
 دبعي ِإلَه نهنيالَ ب و نهتحالَ ت و نقَهالَ فَو فْلَى والس

 ،تاِئِه ِإالَّ أَنصلَى ِإحى عقْوا الَ يدمح دمالْح لَك ،هرغَي
فَصلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد صالَةً الَ يقْوى علَى 

ا ِإالَّ أَناِئهصِإحت  

Wahai Dzat yang telah ada sebelum segala sesuatu, lalu Ia menciptakan segala sesuatu, 
kemudian Ia tetap kekal abadi dan segala sesuatu fana. Wahai Dzat yang tidak 
menyamai-Nya sesuatu apa pun. Wahai Dzat yang tidak ada di langit-langit yang tinggi, 
di bumi-bumi yang rendah, di atasnya, di bawahnya, dan di antara keduanya Tuhan yang 
layak disembah selain-Nya. Bagi-Mu segala pujian, pujian yang siapa pun tidak mampu 
untuk menghitungnya kecuali Engkau. Maka, curahkanlah shalawat atas Muhammad dan 
keluarga Muhammad, shalawat yang siapa pun tidak mampu untuk menghitungnya 
kecuali Engkau.  

Ketujuh , dalam kitab al-Balad al-Amîn dan al-Mishbâh, Syaikh al-Kaf’ami telah 
menukil pendapat Sayid Ibn al-Baqi bahwa barangsiapa membaca doa berikut ini setiap 
hari di bulan Ramadhan, Allah akan mengampuni dosa yang telah dikerjakannya selama 
empat puluh tahun.  
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 ِه الْقُرآنَ وِفي لْتزأَن انَ الَِّذيضمِر رهش بر ماَللَّه
افْترضت علَى ِعباِدك ِفيِه الصيام ارزقِْني حج بيِتك الْحراِم 

 ِفي ،الِْعظَام بوالذُّن ِلي اغِْفر اٍم وكُلِّ ع ِفي اِم وذَا الْعه
 فَِإنه الَ يغِفرها غَيرك، يا ذَا الْجالَِل و الِْإكْراِم

Ya Allah, wahai Tuhan bulan Ramadhan yang Engkau telah menurunkan Al-Qur’an di 
bulan ini dan mewajibkan puasa atas hamba-hamba-Mu, anugerahkanlahpada berhaji ke 
rumah-Mu yang suci di tahun ini dan di setiap tahun dan ampunilah dosa-dosaku yang 
besar. Karena, tidak ada orang yang dapat mengampuninya selain-Mu, wahai Pemilik 
keagungan dan kemuliaan.  

Kedelapan, membaca zikir berikut ini setiap hari sebanyak seratus kali sebagaimana 
telah disebutkan oleh Muhaddis Faidh dalam kitab Khulâshah al-Adzkâr. 

سبحانَ الضار الناِفِع، سبحانَ الْقَاِضي ِبالْحق، سبحانَ 
  الْعِلي الْأَعلَى، سبحانه و ِبحمِدِه، سبحانه و تعالَى

Maha Suci Dzat Pendatang mara bahaya dan manfaat. Maha Suci Dzat Pemutus perkara 
dengan kebenaran. Maha Suci Dzat Yang Maha Tinggi nan Tertinggi. Maha Suci Ia dan 
dengan memuji-Nya. Maha Suci Ia dan Maha Tinggi.  

Kesembilan, dalam kitab al-Muqni’ah, Syaikh Mufid berkata, “Di antara sunnah-sunnah 
bulan Ramadhan adalah mengirimkan shalawat kepada Rasulullah saw setiap hari 
sebanyak seratus kali. Jika jumlahnya lebih banyak, maka hal itu adalah lebih utama.” 

Bagian Kedua: Amalan Khusus Bulan Ramadhan 

a. Malam Pertama 

Di malam pertama ini terdapat beberapa amalan: 

Pertama, memperhatikan munculnya Hilal bulan Ramadhan. Sebagian ulama 
mewajibkan hal itu.  
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Kedua, ketika melihat Hilal, hendaknya kita menghadap ke arah Kiblat, bukan ke arah 
Hilal itu, mengangkat kedua tangan ke arah langit, dan berbicara dengan Hilal dengan 
membaca: 

لَِمين، اَللَّهم أَِهلَّه علَينا ِبالْأَمِن و ربي و ربك اَُهللا رب الْعا
 و ِحبا تِة ِإلَى معارسالْم الَِم والِْإس ِة والَمالس اِن ومالِْإي
 و هريا خقْنزار ذَا، وا هِرنهش ا ِفيلَن اِركب مى، اَللَّهضرت

را ضنع ِرفاص و ،هنوعهتنِفت و الَءهب و هرش و ه 

Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, munculkanlah ia 
atas kami dengan (membawa) keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman, dan 
bergegas menuju kepada yang apa Kau cintai dan ridhai. Ya Allah, berkahilah kami di 
bulan kami ini, anugrahkan kepada kami kebaikan dan pertolongannya, dan singkirkan 
dari kami bahaya, kejahatan, malapetaka, dan fitnahnya.  

Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw melihat Hilal bulan Ramadhan, beliau 
menghadap ke arah Kiblat dan membaca: 

 الَِم والِْإس ِة والَمالس اِن ومالِْإي ِن وا ِبالْأَمنلَيع أَِهلَّه ماَللَّه
و ) و الرزِق الْواِسِع(الْعاِفيِة الْمجلَّلَِة و ِدفَاِع الْأَسقَاِم 

الْعوِن علَى الصالَِة و الصياِم و الِْقياِم و ِتالَوِة الْقُرآِن، 
اَللَّهم سلِّمنا ِلشهِر رمضانَ و تسلَّمه ِمنا و سلِّمنا ِفيِه حتى 
 ا ولَن تغَفَر ا ونع تفَوع قَد انَ وضمر رها شنع قَِضيني

 رِحمتنا
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Ya Allah, munculkanlah ia (Hilal itu) atas kami dengan (membawa) keamanan, keimanan, 
keselamatan, keislaman, kesehatan yang meliputi (semua orang), penolakan atas seluruh 
jenis penyakit, (rezeki yang lapang), dan batuan demi mengerjakan shalat, puasa, 
beribadah, dan membaca Al-Qur’an. Ya Allah, serahkanlah diri kami kepada bulan 
Ramadhan, terimalah ia dari kami, dan sehatkanlah kami di dalamnya sehingga bulan 
Ramadhan ini berlalu dan Engkau telah memaafkan, mengampuni dan merahmati kami.  

Diriwayatkan bahwa Imam ash-Shadiq as berkata, “Ketika engkau melihat Hilal bulan 
Ramadhan, maka bacalah: 

 هاما ِصينلَيع تضرقَِد افْت انَ وضمر رهش رضح قَد ماَللَّه
 ى ودالْه اٍت ِمننيب اِس وى ِللندآنَ هِه الْقُرِفي لْتزأَن و

منا ِفيِه و الْفُرقَاِن، اَللَّهم أَِعنا علَى ِصياِمِه و تقَبلْه ِمنا و سلِّ
سلِّمنا ِمنه و سلِّمه لَنا ِفي يسٍر ِمنك و عاِفيٍة، ِإنك علَى 

مِحيا رانُ يمحا ري ،رٍئ قَِدييكُلِّ ش 

Ya Allah, telah tiba bulan Ramadhan dan di dalamnya Engkau telah mewajibkan puasa 
atas kami, serta menurunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi 
petunjuk dan (jalan) pembeda (antara kbatilan dan kebenaran). Ya Allah, bantulah kami 
untuk melaksanakan puasanya, terimalah ia dari kami, sehatkanlah kami di dalamnya, 
terimalah kami darinya, dan serahkanlah ia kepada kami dengan kemudahan dan ‘afiat 
dari-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, wahai Yang Maha 
Pengasih, wahai Yang Maha Penyayang.  

Ketiga, membaca doa ke-43 dari ash-Shahîfah as-Sajjâdiyah ketika melihat Hilal. Sayid 
Ibn Thawus ra meriwayatkan bahwa suatu hari Imam Ali Zainul Abidin as melewati 
sebuah jalan. Tiba-tiba beliau melihat Hilal bulan Ramadhan. Beliau berhenti dan 
membaca: 

 أَيها الْخلْق الْمِطيع الداِئب السِريع الْمتردد ِفي مناِزِل
 ِبك رون نِبم تنِر، آمِبيدفَلَِك الت ِفي فرصتِر الْمقِْديالت
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الظُّلَم، و أَوضح ِبك الْبهم، و جعلَك آيةً ِمن آياِت ملِْكِه 
 كنهتام انَ ومالز ِبك دلْطَاِنِه، فَحاِت سالَمع ةً ِمنالَمع و

 و النقْصاِن و الطُّلُوِع و الْأُفُوِل و الِْإنارِة و ِبالْكَماِل
الْكُسوِف، ِفي كُلِّ ذَِلك أَنت لَه مِطيع و ِإلَى ِإرادِتِه 

سِريع، سبحانه، ما أَعجب ما دبر ِمن أَمِرك و أَلْطَف ما 
احِمفْت لَكعج ،أِْنكش ِفي عناِدٍث، صٍر حاِدٍث ِلأَمٍر حهش 

 و ِريقَدم و اِلقَكخ و اِلِقيخ و كبر و يبر أَلُ اللَّهفَأَس
مقَدرك و مصوِري و مصورك أَنْ يصلِّي علَى محمٍد و آِل 

قُهحمكٍَة الَ ترِهالَلَ ب لَكعجأَنْ ي ٍد ومحٍة مارطَه و اما الْأَي
 ٍة ِمنالَمس الْآفَاِت و ٍن ِمنِهالَلَ أَم ،ا الْآثَامهسندالَ ت

 و هعم كَدٍن الَ نمي ِه وِفي سحٍد الَ نعئَاِت، ِهالَلَ سيالس
ِهالَلَ أَم ،رش هبوشٍر الَ ييخ و رسع هاِزجمٍر الَ يسي ٍن و

ِإيماٍن و ِنعمٍة و ِإحساٍن و سالَمٍة و ِإسالٍَم، اَللَّهم صلِّ 
 طَلَع نى مضأَر ا ِمنلْنعاج ٍد، ومحآِل م ٍد ومحلَى مع
 ِه، وِفي لَك دبعت نم دعأَس ِه وِإلَي ظَرن نكَى مأَز ِه ولَيع
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للَّهم ِفيِه ِللطَّاعِة و التوبِة، و اعِصمنا ِفيِه ِمن الْآثَاِم وفِّقْنا اَ
 ننِه جا ِفينأَلِْبس ِة، ومعالن كْرِه شا ِفينِزعأَو ِة، وبوالْح و
كةَ، ِإنِه الِْمنِفي ِتكاِل طَاعِتكْما ِباسنلَيع ِممأَت ِة، واِفيالْع 

أَنت الْمنانُ الْحِميد، و صلَّى اَُهللا علَى محمٍد و آِلِه 
 ِه ِمنا ِإلَينتبدا نلَى مع كا ِمننوِه عا ِفيلْ لَنعاج و ،نِبيالطَّي

 ٍم وكُلِّ كَِري ِمن مالْأَكْر كا، ِإنلْهقَبت و ِتكِض طَاعرفْتم
حالْأَرنالَِميالْع بر نآِمي نٍم، آِميِحيكُلِّ ر ِمن م  

Wahai makhluk yang selalu taat, giat berusaha, berlalu-lalang di istana-istana taqdir, yang 
menguasai falak pengaturan, aku beriman kepada Dzat yang denganmu telah menerangi 
kegelapan, menjelaskan segala ketidakjelasan, menjadikanmu tanda dari sekian tanda-
tanda kekuasaan-Nya, dan alamat dari sekian alamat-alamat kerajaan-Nya. Lalu, Ia 
menentukan dengan (perantara)mu masa dan membuktikan kemakhlukanmu dengan 
kesempurnaan dan kekurangan, terbit dan tenggelam, serta dengan kebenderangan dan 
gerhana. Dalam semua itu engkau selalu menaaati-Nya dan bergegas melakukan 
kehendak-Nya. Maha Suci Ia. Alangkah ajaibnya apa yang telah diatur oleh-Nya 
berkenaan dengan urusanmu dan alangkah lembutnya apa yang telah diperbuat oleh-Nya 
berkenaan dengan dirimu. Ia telah menjadikanmu kunci bagi sebuah bulan baru untuk 
sebuah peristiwa baru. Maka, aku memohon Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, Penciptaku 
dan Penciptamu, Penentu taqdirku dan Penentu taqdirmu, Pembentukku dan 
Pembentukmu agar Ia mencurahkan shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad 
dan menjadikanmu Hilal keberkahan yang tidak dimusnahkan oleh masa, Hilal kesucian 
yang tidak dikotori oleh dosa, Hilal keamanan dari segala bencana, Hilal keselamatan 
dari segala kejelekan, Hilal kebahagiaan yang tidak memiliki kenaasan, Hilal 
kententraman yang tidak disertai dengan kesusah-payahan, Hilal kemudahan yang tidak 
dicampuri oleh kesulitan, Hilal kebaikan tidak dihantui oleh keburukan, Hilal keamanan, 
keimanan, kenikmatan, kebajikan, keselamatan, dan keisalaman. Ya Allah, curahkanlah 
shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad dan jadikanlah kami di antara orang-
orang paling diridhai yang ia terbit atas mereka, di antara orang-orang tersuci yang ia 
memandangnya, dan di antara orang-orang terbahagia yang menyembah-Mu di dalamnya. 
Anugerahkanlahtaufik kepada kami ya Allah di dalamnya untuk melakukan taat dan 
bertaubat, jagalah kami di dalamnya dari perbuatan dosa, karuniakanlah kepada kami di 
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dalamnya untuk mensyukuri nikmat, pakaikanlah kepada kami di dalamnya perisai-
perisai kesehatan, dan sempurnakanlah atas kami karena ketaatan kami kepada-Mu di 
dalamnya karunia—shalawat Allah atas Muhammad dan keluarganya yang suci, 
kucurkanlah atas kami di dalamnya pertolongan untuk melaksanakan kewajiban taat yang 
Engkau telah memanggil kami untuk itu, dan terimalah ketaatan tersebut. Sesungguhnya 
Engkau lebih Pemurah dari setiap pemurah dan lebih Penyayang dari setiap penyayang, 
Amin! Amin! Rabbal ‘Alamin.  

Keempat, melakukan senggama dengan istri di malam pertama itu. Ini adalah salah satu 
keistimewaan bulan ini, karena melakukan senggama di malam pertama pada bulan-bulan 
yang lain adalah makruh. 

Kelima, mandi malam pertama. Diriwayatkan bahwa barangsiapa mandi pada malam 
pertama bulan Ramadhan, penyakit gatal-gatal tidak akan menghampirinya hingga bulan 
Ramadhan mendatang. 

Keenam, mandi di sungai yang mengalir dan menuangkan air di kepala sebanyak tiga 
puluh kali siraman dengan menggunakan telapak tangan sehingga kita tersucikan secara 
maknawiyah hingga bulan Ramadhan mendatang. 

Ketujuh , menziarahi kuburan Imam Husain as sehingga dosa-dosa kita sirna dan kita 
mendapatkan pahala para jamaah haji dan ‘umrah pada tahun itu. 

Kedelapan, mulai mengerjakan shalat sunnah seribu rakaat bulan Ramadhan 
sebagaimana telah disebutkan caranya di akhir pembahasan bagian kedua (Amalan-
amalan yang Dilakukan pada Malam Ramadhan). 

Kesembilan, mengerjakan shalat sebanyak dua rakaat. Pada setiap rakaatnya, kita 
membaca surah al-Fatihah dan al-An’am. Lalu, kita memohon kepada Allah SWT supaya 
Ia mencukupi dan menjaga kita dari penyakit yang kita khawatirkan.  

Kesepuluh, membaca doa Allôhumma inna hâdzasy-syahral mubârok yang telah 
disebutkan di bab amalan malam terakhir bulan Sya’ban. 

Kesebelas, setelah mengerjakan shalat Maghrib, kita angkat tangan kita seraya membaca 
doa yang berasal dari Imam Muhammad al-Jawad as ini sebagaimana disebutkan dalam 
kitab al-Iqbâl. 

اَللَّهم يا من يمِلك التدِبير و هو علَى كُلِّ شيٍئ قَِدير، يا 
لَمعي نم رِميالض ِجنت و رودِفي الصخا تم ِن ويةَ الْأَعاِئنخ 
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و هو اللَِّطيف الْخِبير، اَللَّهم اجعلْنا ِممن نوى فَعِملَ و الَ 
تجعلْنا ِممن شِقي فَكَِسلَ و ال ِممن هو علَى غَيِر عمٍل 

مِكلُ، اَللَّهتا يلَى ما عأَِعن الِْعلَِل و ا ِمنناندأَب ححص 
 ذَا وه كرها شنع قَِضينى يتِل حمالْع ا ِمننلَيع تضرافْت
 اِمِه، ولَى ِصيا عأَِعن ما، اَللَّهنلَيِه عِفي كضوفْرا منيأَد قَد

ن اِمِه، وا ِلِقيفِّقْنو ا ِمننبجحالَ ت الَِة، وِه ِللصا ِفيطْنش
الِْقراَءِة، و سهلْ لَنا ِفيِه ِإيتاَء الزكَاِة، اَللَّهم الَ تسلِّطْ علَينا 
 ا الِْإفْطَارقْنزار ما، اَللَّهطَبالَ ع ا وقَمالَ س ا وبعالَ ت ا وبصو

حالَِل، اَللَّهم سهلْ لَنا ِفيِه ما قَسمته ِمن ِمن ِرزِقك الْ
ِرزِقك، و يسر ما قَدرته ِمن أَمِرك، و اجعلْه حالَالً طَيبا 

نِقيا ِمن الْآثَاِم خاِلصا ِمن الْآصاِر و الْأَجراِم، اَللَّهم الَ 
ير خِبيٍث و الَ حراٍم و اجعلْ ِرزقَك لَنا تطِْعمنا ِإالَّ طَيبا غَ

 رِبالس هِعلْم نا مي ،قَامالَ أَس و سند هبوشالَالً الَ يح
 نا ماِن، يساِدِه ِبالِْإحلَى ِعبالً عفَضتا مالَِن، يكَِعلِْمِه ِبالْأَع

كُلِّ شيٍئ عِليم خِبير، أَلِْهمنا هو علَى كُلِّ شيٍئ قَِدير و ِب



 123 

ِذكْرك، و جنبنا عسرك، و أَِنلْنا يسرك، و اهِدنا ِللرشاِد، 
و وفِّقْنا ِللسداِد، و اعِصمنا ِمن الْبالَيا، و صنا ِمن الْأَوزاِر 

يم الذُّنوِب غَيره و الَ و الْخطَايا، يا من الَ يغِفر عِظ
 مأَكْر و ناِحِميالر محا أَري ،وَء ِإالَّ هوالس كِْشفي

الْأَكْرِمين، صلِّ علَى محمٍد و أَهِل بيِتِه الطَّيِبين و اجعلْ 
 الً، ووصوى مقْوالت و ِبالِْبر الً ووقْبا منامِصي كَذَِلك

و (فَاجعلْ سعينا مشكُورا و ِقيامنا مبرورا و قُرآننا 
مرفُوعا و دعاَءنا مسموعا، و اهِدنا ِللْحسنى ) ِقراَءتنا

، و جنبنا الْعسرى، و يسرنا ِللْيسرى، و أَعِل )الْحسنى(
، و ضاِعف لَنا الْحسناِت، و اقْبلْ ِمنا الصوم لَنا الدرجاِت

و الصالَةَ، و اسمع ِمنا الدعواِت، و اغِْفر لَنا الْخِطيئَاِت، 
 و نالْفَاِئِزي ناِمِليالْع ا ِمنلْنعاج ئَاِت، ويا السنع زاوجت و

غالْم ا ِمنلْنعجال ت قَِضينى يتح نالِّيالَ الض و ِهملَيِب عوض
 تكَّيز ا ونامِقي ا ونامِه ِصيِفي قَِبلْت قَد ا ونانَ عضمر رهش
ِفيِه أَعمالَنا و غَفَرت ِفيِه ذُنوبنا و أَجزلْت ِفيِه ِمن كُلِّ خيٍر 
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 كا، فَِإننبِصين بالْقَِري بالر و بِجيالْم الِْإلَه)بِقيالر( و ،
 أَنت ِبكُلِّ شيٍئ مِحيطٌ

Ya Allah, wahai Yang memiliki (hak) mengatur dan Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
Wahai Dzat yang mengetahui pengkhianatan mata, apa yang disembunyikan oleh hati, 
dan yang dirahasiakan oleh kalbu, dan Ia Maha Lembut nan Mengetahui. Ya Allah, 
jadikanlah kami di antara orang-orang yang berniat, lalu beramal, jangan Kau jadikan 
kami di antara orang-orang yang celaka, lalu bermalas-malasan, dan jangan pula di antara 
orang-orang yang bersandar kepada selain amalan. Ya Allah, sehatkanlah badan kami 
dari segala penyakit dan tolonglah kami (supaya dapat melakukan) amalan yang telah 
Kau wajibkan atas kami sehingga bulan-Mu ini berlalu dari kami dan kami telah 
melaksanakan kewajiban kami di dalamnya. Ya Allah, tolonglah kami untuk berpuasa, 
berikanlah taufik kepada kami untuk beribadah, giatkanlah kami di dalamnya untuk 
melakukan shalat, jangan Kau halangi kami untuk membaca (Al-Qur’an), dan mudahkan 
bagi kami di dalamnya untuk mengeluarkan zakat. Ya Allah, jangan Kau timpakan atas 
kami penyakit yang tak kunjung sembuh, rasa capek, penyakit, dan kebinasaan. Ya Allah, 
anugrahkan kami berbuka puasa daru rezeki-Mu yang halal. Ya Allah, mudahkanlah bagi 
kami di dalamnya rezeki-Mu yang telah Kau bagikan, mudahkanlah perintah yang telah 
Kau tentukan, jadikanlah ia halal, baik, suci dari dosa, dan bersih dari segala kesalahan 
dan kedurjanaan. Ya Allah, janganlah Kau beri kami makan kecuali yang baik tidak kotor 
dan haram, dan jadikan rezeiki-Mu bagi kami rezeki halal yang tidak tercampuri oleh 
kotoran dan penyakit. Wahai Dzat yang ilmu-Nya terhadap yang rahasia seperti ilmu-Nya 
terhadap yang nyata, wahai Dzat yang memberikan karunia kepada para hamba-Nya, 
wahai Dzat yang Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu, 
ilhamkanlah kepada kami untuk mengingat-Mu, jauhkanlah kami dari kesulitan 
(perhitungan)-Mu, sampaikanlah kami kepada kemudahan-Mu, tunjukkanlah kami 
kepada jalan hidayah, berikanlah taufik kebenaran kepada kami, jagalah kami dari 
malapetaka, dan lindungilah kami dari dosa dan kesalahan. Wahai Dzat yang tidak dapat 
mengampuni dosa yang besar selain-Nya dan tidak dapat menyingkap keburukan kecuali 
Ia. Wahai Yang Lebih Pengasih dari para pengasih dan Lebih Pemurah dari para pemurah, 
curahkanlah shalawat atas Muhammad dan Ahlulbaitnya yang suci, jadikanlah puasa 
kami diterima dan bersambung dengan kebaikan dan ketakwaan. Begitu juga, jadikanlah 
seluruh usaha kami disyukuri, ibadah kami ibadah yang mabrur, (bacaan kami terhadap) 
Al-Qur’an kami terangkat, dan doa kami didengar, berikanlah petunjuk kepada kami 
untuk kebaikan, jauhkanlah kami dari kesulitan, mudahkanlah kepada kami untuk 
menggapai kemudahan, tinggikanlah derajat kami, lipat-gandakanlah kebaikan kami, 
terimalah dari kami shalat dan puasa, dengarkanlah doa-doa kami, ampunilah segala 
kesalahan kami, jadikan kami di antara ahli amal yang telah mendapatkan kemenangan 
dan jangan Kau jadikan kami di antara orang-orang yang mendapatkan murka dan orang-
orang yang sesat sehingga berlalu bulan Ramadhan dan Engkau telah menerima puasa 
dan ibadah kami, menyucikan seluruh amalan kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan 
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mengagungkan nasib kami dari setiap kebaikan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang 
Maha Mengabulkan dan Maha Dekat, serta Engkau Maha Meliputi segala sesuatu.  

Kedua belas, membaca doa yang telah diriwayatkan dari Imam ash-Shadiq as berikut ini 
sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Iqbâl. 

رهذَا شآِن، هلَ الْقُرزنانَ مضمِر رهش بر مانَ اَللَّهضمر 
 اٍت ِمننياٍت بِه آيِفي لْتزأَن آنَ وِه الْقُرِفي لْتزأَن الَِّذي

الْهدى و الْفُرقَاِن، اَللَّهم ارزقْنا ِصيامه و أَِعنا علَى ِقياِمِه، 
ا ِفيِمن هلَّمست ِه وا ِفينلِّمس ا ولَن هلِّمس ماَللَّه و كٍر ِمنسي 

 ِم ووتحِر الْمالْأَم ِمن رقَدت و قِْضيا تملْ ِفيعاج افَاٍة وعم
ِفيما تفْرق ِمن الْأَمِر الْحِكيِم ِفي لَيلَِة الْقَدِر ِمن الْقَضاِء 

بيِتك الَِّذي الَ يرد و الَ يبدلُ أَنْ تكْتبِني ِمن حجاِج 
 مهبوِر ذُنفُوغالْم مهيعِر سكُوشالْم مهجِر حورباِم الْمرالْح

الْمكَفَِّر عنهم سيئَاتهم و اجعلْ ِفيما تقِْضي و تقَدر أَنْ 
  تِطيلَ ِلي ِفي عمِري و توسع علَي ِمن الرزِق الْحالَِل

Ya Allah, wahai Tuhan bulan Ramadhan, Penurun Al-Qur’an, ini adalah bulan Ramadhan 
yang di dalamnya Engkau telah menurunkan Al-Qur’an dan ayat-ayat yang jelas dari 
petunjuk dan pembeda (antara hak dan batil). Ya Allah, di bulan ini berikanlah anugrah 
puasa kepada kami dan tolonglah kamu untuk beribadah. Ya Allah, serahkanlah ia kepada 
kami, sehatkanlah kami di dalamnya, dan terimalah ia dari kami dalam kemudahan dari-
Mu dan ‘afiat, serta tentukanlah di antara keputusan pasti yang akan Kau tentukan dan di 
antara keputusan-keputusan bijaksana yang akan Kau bedakan di malam Lailatul Qadr, 
qadha yang tidak dapat ditolak dan dirubah supaya Engkau menulisku di antara para 
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jamaah haji (yang berkunjung ke) rumah-Mu yang suci yang mabrur haji mereka, yang 
disyukuri usaha mereka, yang diampuni dosa-dosa mereka, yang ditebus kejelekan-
kejelekan mereka, dan tentukanlah di antara qadha dan qadar-Mu supaya Engkau 
memanjangkan umurku dan melapangkan untukku rezeki yang halal.  

Ketiga belas, membaca doa ke-44 ash-Shahîfah as-Sajjâdiyah. 

Keempat belas, membaca doa Allôhumma inna hâdzâ syahru Ramadhôn yang sangat 
panjang sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Iqbâl. 

Kelima belas, membaca doa: 

اَللَّهم ِإنه قَد دخلَ شهر رمضانَ، اَللَّهم رب شهِر رمضانَ 
ِذي أَنزلْت ِفيِه الْقُرآنَ و جعلْته بيناٍت ِمن الْهدى و الَّ

الْفُرقَاِن، اَللَّهم فَباِرك لَنا ِفي شهِر رمضانَ و أَِعنا علَى 
 ِصياِمِه و صلَواِتِه و تقَبلْه ِمنا

Ya Allah, telah tiba bulan Ramadhan. Ya Allah, wahai Tuhan bulan Ramadhan yang 
Engkau telah menurunkan Al-Qur’an di dalamnya dan menjadikannya sebagai penjelas 
(jalan) petunjuk dan pembeda (antara hak dan batil). Ya Allah, berkahilah kami di bulan 
Ramadhan ini dan bantulah kami untuk berpuasa dan melakukan shalat-shalatnya, serta 
terimalah dari kami.  

Diriwayatkan bahwa ketika bulan Ramadhan tiba, Rasulullah saw selalu membaca doa 
tersebut. 

Keenam belas, diriwayatkan bahwa Rasulullah saw selalu membaca doa berikut ini di 
malam pertama bulan Ramadhan. 

 ماَللَّه ،كاربالْم رها الشهأَي ا ِبكنمأَكْر ِللَِّه الَِّذي دماَلْح
فَقَونا علَى ِصياِمنا و ِقياِمنا و ثَبت أَقْدامنا و انصرنا علَى 

فَالَ و اِحدالْو تأَن ماَللَّه ،نِم الْكَاِفِريالْقَو تأَن و ،لَك لَد
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 ئٌ، ويش كِعزفَالَ ي زِزيالْع تأَن و ،لَك هفَالَ ِشب دمالص
 تأَن و ،دبا الْعأَن لَى ووالْم تأَن و ،را الْفَِقيأَن و ِنيالْغ تأَن

الْمخِطئُ، و الْغفُور و أَنا الْمذِْنب، و أَنت الرِحيم و أَنا 
 ،تيا الْمأَن و يالْح تأَن و ،قلُوخا الْمأَن و اِلقالْخ تأَن
 ،ينع زاوجت و ِنيمحرت و ِلي ِفرغأَنْ ت ِتكمحِبر أَلُكأَس

رٍئ قَِدييلَى كُلِّ شع كِإن 

Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami denganmu wahai bulan yang penuh 
berkah. Ya Allah, kuatkanlah kami terhadap puasa dan ibadahkami, kokohkanlah kaki 
kami, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Ya Allah Engkau Maha Esa, maka 
Engkau tidak memiliki anak, Engkau Maha Abadi, maka tiadak keserupaan dengan-Mu, 
Engkau Maha Mulia, maka tak suatu pun yang dapat memuliakan-Mu, Engkau Maha dan 
aku fakir, Engkau adalah Tuan dan aku adalah hamba, Engkau Maha Pengampun dan aku 
adalah pelaku dosa, Engkau Maha Penyayang dan aku adalah orang yang bersalah, 
Engkau Maha Pencipta dan aku adalah makhluk, dan Engkau Maha Hidup dan aku mati, 
aku memohon kepada-Mu demi rahmat-Mu agar Kau mengampuniku, mengasihaniaku, 
dan memaafkanku. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.  

Ketujuh belas, telah disebutkan dalam Bab I bahwa disunnahkan membaca doa Jausyan 
Kabîr di malam pertama bulan Ramadhan. 

Kedelapan belas, membaca doa untuk haji yang telah disebutkan di bagian pertama 
amalan bulan Ramadhan. 

Kesembilan belas, ketika bulan Ramadhan tiba, hendaknya kita memperbanyak 
membaca Al-Qur’an. Diriwayatkan bahwa sebelum mulai membaca Al-Qur’an, Imam 
ash-Shadiq as selalu membaca doa berikut ini: 

اَللَّهم ِإني أَشهد أَنَّ هذَا ِكتابك الْمنزلُ ِمن ِعنِدك علَى 
ِن عِد بمحم ِلكوسر آِلِه و ِه ولَيلَّى اَُهللا عِد اللَِّه صب
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كَالَمك الناِطق علَى ِلساِن نِبيك جعلْته هاِديا ِمنك ِإلَى 
 يِإن ماَللَّه ،اِدكِعب نيب و كنيا بمِصالً ِفيتالً مبح و لِْقكخ

ماَللَّه ،كابِكت و كدهع ترشن ةً وادِه ِعبِفي ظَِريلْ نعفَاج 
ِقراَءِتي ِفيِه ِفكْرا و ِفكِْري ِفيِه اعِتبارا، و اجعلِْني ِممِن 

 عطْبالَ ت و ،كاِصيعم بنتاج ِه وِفي اِعِظكواِن ميظَ ِببعات
لْ ععجال ت و ،ِعيملَى سع اَءِتيِقر دةً، ِعناوِغش ِريصلَى ب

 ربدأَت لِْنيعِل اجا، بهِفي ربداَءةً الَ تِقر اَءِتيلْ ِقرعجالَ ت و
 ظَِريلْ نعجالَ ت و ،ِنكاِئِع ِديرآِخذًا ِبش هكَامأَح اِتِه وآي

الر تأَن كا، ِإنذَره اَءِتيالَ ِقر ِه غَفْلَةً وِفيمِحيالر فوُؤ 

Ya Allah, aku bersaksi bahwa ini adalah kitab-Mu yang telah diturunkan dari sisi-Mu 
kepada Rasul-Mu, Muhammad bin Abdillah saw dan kalam-Mu yang berbiacara melalui 
lisan Nabi-Mu. Engkau telah menjadikannya sebagai pemberi petunjuk bagi makhluk-Mu 
dan tali yang menyambungkan antara diri-Mu dan para hamba-Mu. Ya Allah, 
sesungguhnya aku telah membuka janji dan kitab-Mu ini. Ya Allah, jadikanlah 
pandanganku kepadanya sebagai ibadah, bacaanku sebagai perenungan, dan 
perenunganku sebagai langkah untuk mengambil pelajaran, jadikanlah aku di antara 
orang-orang yang dapat mengambil nasihat dari nasihat-nasihat-Mu dan menjauhi 
maksiat-Mu, jangan Kau tutup ketika aku sedang membacanya pendengaranku, jangan 
Kau hamparkan penutup di atas penglihatanku, jangan Kau jadikan bacaanku sebagai 
bacaan yang tidak disertai oleh perenungan, akan tetapi jadikan aku merenungi ayat-ayat 
dan seluruh hukumnya dan mengambil syariat agama-Mu, jangan Kau jadikan 
pandanganku kepadanya sebagai kelalaian dan bacaanku igauan belaka. Sesungguhnya 
Engkau Maha Belas-kasih nan Penyayang.  

Dan setelah usai membaca, beliau selalu membaca doa berikut: 
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 هلْتزأَن الَِّذي اِبكِكت ِمن تيا قَضم أْتقَر قَد يِإن ماَللَّه
 و آِلِه، فَلَك الْحمد علَى نِبيك الصاِدِق صلَّى اَُهللا علَيِه

 و هامرح مرحي و الَلَهِحلُّ حي نِمم لِْنيعاج ما، اَللَّهنبر
 و ِريقَب ا ِفيسأُن ِلي لْهعاج اِبِهِه وشتم كَِمِه وحِبم ِمنؤي

ِبكُلِّ آيٍة ) رقِّيِهت(أُنسا ِفي حشِري و اجعلِْني ِممن ترِقيِه 
نالَِميالْع بر نآِمي ،نيلَى ِعلِّيأَع ةً ِفيجرا دأَهقَر  

Ya Allah, aku telah membaca apa yang telah Kau tentukan dari kitab-Mu yang telah Kau 
turunkan kepada Nabi-Mu yang jujur saw. Maka, bagi-Mu segala puji wahai Tuhan kami. 
Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang-orang yang menghalakan halalnya, 
mengharamkan haramnya, dan beriman kepada ayat-ayat muhkam dan mutasyâbihnya, 
jadikanlah ia sebagai ketentramanku di dalam kuburku, ketentramanku di hari Mahsyarku, 
dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang Kau naikkan (kedudukan) mereka untuk 
setiap ayat yang mereka baca satu derajat di surga ‘Illiyyin tertinggi. Amin! Rabbal 
‘Alamin. 

b. Hari Pertama 

Pada hari pertama ini terdapat beberapa amalan: 

Pertama, mandi di air yang mengalir dan menuangkan air di atas kepala sebanyak tiga 
puluh kali dengan menggunakan telapak tangan. Hal ini dapat memberikan proteksi 
terhadap seluruh penyakit sepanjang tahun. 

Kedua, membasuh wajah dengan air bunga supaya kita dapat terselamatkan dari 
kehinaan dan kesusahan. Begitu juga, menuangkannya sedikit di kepala supaya kita 
terjaga dari penyakit semi gila pada tahun itu. 

Ketiga, mengerjakan shalat awal bulan sebanyak dua rakaat dan bersedekah. 

Keempat, mengerjakan shalat sebanyak dua rakaat. Pada rakaat pertama, kita membaca 
surah al-Fatihah dan al-Fath, dan pada rakaat kedua, surah al-Fatihah dan surah bebas. 
Dengan ini, Allah akan menjauhkan semua keburukan dari kita pada tahun itu dan kita 
akan berada dalam penjagaan-Nya hingga tahun mendatang. 
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Kelima, membaca doa berikut ini setelah fajar terbit. 

 هاما ِصينلَيع تضرقَِد افْت انَ وضمر رهش رضح قَد ماَللَّه
 ى ودالْه اٍت ِمننيب اِس وى ِللندآنَ هِه الْقُرِفي لْتزأَن و

أَِعن مقَاِن، اَللَّهالْفُر ا وِمن هلَّمست ا وِمن لْهقَبت اِمِه ولَى ِصيا ع
رٍئ قَِدييلَى كُلِّ شع كٍة، ِإناِفيع و كٍر ِمنسي ا ِفيلَن هلِّمس 

Ya Allah,  telah tiba bulan Ramadhan dan Engkau telah mewajibkan atas kami berpuasa, 
serta Engkau telah menurunkan Al-Qur’an di dalamnya sebagai petunjuk dan penjelas 
bagi (jalan) petunjuk dan pembeda (antara hak dan batil). Ya Allah, tolonglah kami untuk 
melaksanakan puasa, kabulkanlah ia dari kami, terimalah ia dari kami, dan serahkanlah ia 
kepada kami dalam kemudahan dari-Mu dan ‘afiat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa 
atas segala sesuatu.  

Keenam, membaca doa ke-44 ash-Shahîfah as-Sajjâdiyah jika kita belum membacanya 
pada malam harinya. 

Ketujuh , dalam kitab Zâd al-Ma’âd Allamah al-Majlisi berkata, “Syaikh al-Kulaini, 
Syaikh Thusi dan yang lain meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Imam Musa 
al-Kazhim as berkata, ‘Bacalah doa ini di bulan Ramadhan di awal tahun.’ [3] 
Selanjutnya beliau berkata, ‘Barangsiapa membaca doa ini demi ridha Allah dan tanpa 
disertai oleh tujuan-tujuan rusak dan riya’, niscaya ia tidak akan tertimpa fitnah, 
kesesatan, malapetaka yang dapat merusakkan agama atau tubuhnya, dan Allah SWT 
akan selalu menjaganya dari keburukan bencana yang akan terjadi pada tahun itu.’”  

Doa itu adalah sebagai berikut: 

 ٍئ، ويكُلُّ ش انَ لَهد الَِّذي ِمكِباس أَلُكأَس يِإن ماَللَّه
 عاضوت الَِّتي ِتكظَمِبع ٍئ، ويكُلَّ ش تِسعو الَِّتي ِتكمحِبر

هرت كُلَّ شيٍئ، و ِبقُوِتك لَها كُلُّ شيٍئ، و ِبِعزِتك الَِّتي قَ
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الَِّتي خضع لَها كُلُّ شيٍئ، و ِبجبروِتك الَِّتي غَلَبت كُلَّ 
 ،سوا قُدي روا نٍئ، يياطَ ِبكُلِّ شأَح الَِّذي ِبِعلِْمك ٍئ، ويش

 شيٍئ، يا اَُهللا يا يا أَوالً قَبلَ كُلِّ شيٍئ، و يا باِقيا بعد كُلِّ
 ِلي اغِْفر ٍد، ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عانُ، صمحر

الذُّنوب الَِّتي تغير النعم، و اغِْفر ِلي الذُّنوب الَِّتي تنِزلُ 
ر ِلي النقَم، و اغِْفر ِلي الذُّنوب الَِّتي تقْطَع الرجاَء، و اغِْف

 درت الَِّتي بوالذُّن ِلي اغِْفر اَء، ودلُ الْأَعِديت الَِّتي بوالذُّن
الدعاَء، و اغِْفر ِلي الذُّنوب الَِّتي يستحق ِبها نزولُ الْبالَِء، 

ِفر ِلي و اغِْفر ِلي الذُّنوب الَِّتي تحِبس غَيثَ السماِء، و اغْ
 الَِّتي بوالذُّن ِلي اغِْفر الِْغطَاَء، و كِْشفت الَِّتي بوالذُّن
 و ،مدِرثُ النوت الَِّتي بوالذُّن ِلي اغِْفر اَء، ولُ الْفَنجعت
 كعِدر ِنيأَلِْبس و ،مالِْعص ِتكهت الَِّتي بوالذُّن ِلي اغِْفر

الْح ِل وِباللَّي اِذرا أُحم رش ِمن اِفِنيع و ،امرةَ الَِّتي الَ تنِصي
النهاِر ِفي مستقْبِل سنِتي هِذِه، اَللَّهم رب السماواِت 

 و نهنيا بم و ِهنا ِفيم ِع وبالس نِضيالْأَر بر ِع وبالس
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رالْع بِم رِظيآِن الْعالْقُر و ثَاِنيِع الْمبالس بر ِم وِظيِش الْع
و رب ِإسراِفيلَ و ِميكَاِئيلَ و جبرِئيلَ و رب محمٍد صلَّى 

 ِبك أَلُكأَس ،نيِبيِم الناتخ و نِليسرِد الْميآِلِه س ِه ولَياُهللا ع
ا سِبم ِم وِظيِبالْع نمت الَِّذي تأَن ،مِظيا عي كفْسِبِه ن تيم

 اِعفضت ٍل وِزيكُلَّ ج ِطيعت ٍر وذُوحكُلَّ م فَعدت و)ِمن (
الْحسناِت ِبالْقَِليِل و ِبالْكَِثيِر و تفْعلُ ما تشاُء، يا قَِدير يا 

 صلِّ علَى محمٍد و أَهِل بيِتِه، و أَلِْبسِني ِفي اَُهللا يا رحمانُ
 و ،ِركوِبن ِهيجو رضن و ،كرِذِه ِسته ِتينِل سقْبتسم

 و ِتكامكَر فِريش و كانوِرض ِنيلِّغب و ،ِتكبحِبم ِنيأَِحب
 ِطِنيأَع و ،ِتكِطيع مِسيا جِر ميخ ِمن و كدا ِعنِر ميخ ِمن

 ،كتاِفيع ذَِلك عم ِنيأَلِْبس و ،لِْقكخ ا ِمندِه أَحِطيعم تأَن
 اِلما عي ى، ووجكُلِّ ن اِهدا شي ى، وكْوكُلِّ ش ِضعوا مي

، يا كَِريم الْعفِْو، يا كُلِّ خِفيٍة، و يا داِفع ما تشاُء ِمن بِليٍة
حسن التجاوِز توفَِّني علَى ِملَِّة ِإبراِهيم و ِفطْرِتِه و علَى 

ِديِن محمٍد صلَّى اَُهللا علَيِه و آِلِه و سنِتِه و علَى خيِر 
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اِديعم و اِئكِليا ِلأَواِليوم فَِّنيوفَاِة فَتالْو و ماَللَّه ،اِئكدا ِلأَع
 ِنياِعدبٍل يِفع ٍل أَوقَو ٍل أَومِة كُلَّ عنِذِه السه ِفي ِنيبنج

 كِمن ِنيبقَرٍل يِفع ٍل أَوقَو ٍل أَومِإلَى كُلِّ ع ِنيِلباج و كِمن
و ،اِحِمنيالر محا أَرِة، ينِذِه السه ٍل ِفيمكُلِّ ع ِمن ِنيعنام 

 افأَخ ِتِه واِقبع ررض افأَخ ينُ ِمنكُوٍل يِفع ٍل أَوقَو أَو
 ينع مالْكَِري كهجو ِرفصأَنْ ت ِه ِحذَارلَيع ايِإي كقْتم

ي فوؤا ري ،كدِعن ظٍّ ِليح ا ِمنقْصِبِه ن ِجبوتا فَأَس
 و ِحفِْظك ِذِه ِفيه ِتينِل سقْبتسم ِفي لِْنيعاج ماَللَّه ،مِحير

 به و ،ِتكاِفيع رِست لِّلِْنيج و ،ِفككَن ِفي و اِركِجو ِفي
 ،كرغَي ال ِإلَه و كاؤلَّ ثَنج و كارج زع ،كتامكَر ِلي

ِني تاِبعا ِلصاِلِحي من مضى ِمن أَوِلياِئك و اَللَّهم اجعلْ
 كلَيِق عدقَالَ ِبالص نا ِلملِّمسم لِْنيعاج و ِبِهم أَلِْحقِْني

 و ظُلِْمي و ئَِتيِطيخ طَ ِبيِحيأَنْ ت ماَللَّه ذُ ِبكوأَع و ،مهِمن
 و فِْسيلَى نع اِفيرِإس اِتيوهِبش اِليِتغاش و ايوِله اِعيبات

فَيحولُ ذَِلك بيِني و بين رحمِتك و ِرضواِنك فَأَكُونَ 
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 فِّقِْنيو ماَللَّه ،ِتكِنقْم و ِطكخا ِلسضرعتم كدا ِعنِسينم
 و ينى ِبِه عضراِلٍح تٍل صملْفَى، ِلكُلِّ عز كِإلَي ِنيبقَر

اَللَّهم كَما كَفَيت نِبيك محمدا صلَّى اَُهللا علَيِه و آِلِه هولَ 
 هغَم فْتكَش و همه تجفَر ِه وودع)هبكَر ( هقْتدص و

اكِْفِني هولَ وعدك و أَنجزت لَه عهدك، اَللَّهم فَِبذَِلك فَ
 ا وهرورش ا وهتنِفت ا وهقَامأَس ا وآفَاِته ِة ونِذِه السه

أَحزانها و ِضيق الْمعاِش ِفيها و بلِّغِني ِبرحمِتك كَمالَ 
أَس ،ِليى أَجهتنِإلَى م ِديِة ِعنمعاِم النواِم دمِة ِبتاِفيالْع أَلُك

سؤالَ من أَساَء و ظَلَم و استكَانَ و اعترف، و أَسأَلُك أَنْ 
 و كفَظَتا حهترصح ِب الَِّتيوالذُّن ى ِمنضا مم ِلي ِفرغت

 ِإلَِهي ِنيِصمعأَنْ ت و لَيع الَِئكَِتكم اما ِكرهتصأَح)ماَلله (
الذُّن ا اَُهللا ِمني ،ِليى أَجهتنِري ِإلَى ممع ِمن ِقيا بمِب ِفيو

 ٍد ومحِت ميِل بأَه ٍد ومحلَى ملِّ عص مِحيا رانُ يمحا ري
آِتِني كُلَّ ما سأَلْتك و رِغبت ِإلَيك ِفيِه، فَِإنك أَمرتِني 

كَفَّلْتت اِء وعِبالدناِحِميالر محا أَرِة، يابِبالِْإج ِلي    
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Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi asma-Mu yang segala sesuatu taat kepadanya, 
demi rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, demi keagungan-Mu yang segala sesuatu 
tunduk kepadanya, demi kemuliaan-Mu yang mengalahkan segala sesuatu, demi 
kekuatan-Mu yang segala sesuatu bersimpuh di hadapannya, demi kekuasaan-Mu yang 
mengalahkan segala sesuatu, dan demi ilmu-Mu yang meliputi segala sesuatu. Wahai Nûr, 
wahai Yang Maha Qudus, wahai Yang Maha Awal sebelum segala sesuatu, wahai wahai 
Yang Maha Kekal setelah segala sesuatu, ya Allah, wahai Yang Maha Pengasih, 
curahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, ampunilah dosa-dosaku 
yang dapat merubah nikmat, ampunilah dosa-dosaku yang dapat menurunkan siksa, 
ampuilah dosa-dosaku yang dapat memutuskan harapan, ampunilah dosa-dosaku yang 
dapat membangkitkan para musuh, ampunilah dosa-dosaku yang dapat menolak doa, 
ampunilah dosa-dosaku yang dengannya bencana pasti turun, ampunilah dosa-dosaku 
yang dapat menahan kucuran hujan dari langit, ampunilah dosa-dosaku yang dapat 
menyingkap tirai (dosa), ampunilah dosa-dosaku yang dapat mempercepat kefanaan, 
ampunilah dosa-dosaku yang dapat mewariskan penyesalan, ampunilah dosa-dosaku 
yang dapat mengoyak-koyak tirai keterpeliharaan (dari dosa), pakaikanlah kepadaku 
perisai-Mu yang kokoh nan tak tertandingi, dan jagalah aku dari keburukan apa yang 
kukhawatirkan setiap malam dan siang di tahunku yang akan datang ini. Ya Allah, Tuhan 
tujuh langit dan tujuh bumi, serta apa yang terdapat di dalamnya dan di antara keduanya, 
Tuhan ‘Arasy yang agung, Tuhan as-Sab’ al-Matsânî dan Al-Qur’an yang agung, Tuhan 
Israfil, Mikail, dan Jibril, Tuhan Muhammad saw penghulu seluruh rasul dan pamungkas 
para nabi, aku mohon kepada-Mu demi Engkau dan demi apa yang Kau namakan diri-Mu 
dengannya, wahai Yang Maha Agung, Engkaulah yang menganugrahkan segala yang 
agung, menolak segala mara bahaya, memberikan segala yang besar, melipat-gandakan 
kebaikan, baik yang sedikit maupun yang banyak, dan melakukan apa yang Kau 
kehendaki. Ya Allah, wahai Yang Maha Pengasih, curahkanlah shalawat atas Muhammad 
dan Ahlulbaitnya, pakaikanlah kepadaku di tahun depanku ini kepenutupan-Mu, 
ceriaknlah wajahku dengan cahaya-Mu, cintailah aku dengan kecintaan-Mu, 
sampaikanlah aku kepada keridhaan-Mu, kemurahan-Mu yang mulia, dan karunia-Mu 
yang agung, berikanlah kepadaku sebagian kebaikan yang ada di sisi-Mu dan sebagian 
kebaikan yang akan Kau berikan kepada seseorang dari makhluk-Mu, dan pakaikanlah 
kepadaku bersama semua itu pakaian ‘afiat-Mu. Wahai Tempat segala pengaduan, wahai 
Yang Menyaksikan setiap yang rahasia, wahai Yang Mengetahui setiap yang tersembunyi, 
wahai Yang Menolak malapetaka yang Kau kehendaki, wahai Yang mulia ampunan-Nya, 
wahai Yang bajik maaf-Nya, wafatkanlah aku atas agama Ibrahim dan fitrahnya, atas 
agama Muhammad saw dan sunnahnya, dan atas kewafatan yang terbaik. Maka, 
wafatkanlah aku dalam keadaan mencintai para kekasih-Mu dan memusuhi para musuh-
Mu. Ya Allah, jauhkanlah aku pada tahun ini dari setiap amal, perkataan atau perilaku 
yang dapat menjauhkanku dari-Mu dan tariklah aku kepada setiap amal, perkataan, atau 
perilaku yang dapat mendekatkanku kepada-Mu pada tahun ini, wahai Yang Lebih 
Pengasih dari para pengasih, cegahlah aku dari setiap amal, perkataan, atau perilakuku 
yang kutakutkan akibatnya dan kutakutkan murka-Mu atasku karenanya, karena aku 
khawatir Engkau akan memalingkan wajah-Mu yang suci dariku, lalu aku akan 
mendapatkan kekurangan dalam bagianku yang ada di sisi-Mu, wahai Yang Maha Belas-
asih, wahai Yang Maha Penyayang. Ya Allah, jadikanlah aku di tahun depanku ini berada 
dalam penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, dan pemeliharaan-Mu, rentangkan kepadaku 
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tirai ‘afiat-Mu, anugerahkanlahpada kemurahan-Mu. Mulia orang yang berlindung 
kepada-Mu, agung pujian-Mu, dan tiada Tuhan (sejati) selain Engkau. Ya Allah, jadikan 
aku mengikuti orang-orang saleh dari para kekasih-Mu yang telah berlalu dan 
gabungkanlah aku dengan mereka, serta jadikan aku menyerah kepada siapa dari mereka 
yang berkata benar tentang-Mu. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah, supaya 
kesalahanku, kelalimanku, keteraluanku terhadap diriku, menuruti hawa nafsu, dan 
kesibukanku dengan syhawatku tidak menguasai diriku. Karena, semua itu akan 
menghalangiku dari rahmat dan keridhaan-Mu. Dengan demikian, aku akan terlupakan di 
sisi-Mu dan tersediakan untuk menerima murka dan siksa-Mu. Ya Allah, berikanlah 
taufik kepadaku untuk (melakukan) setiap amal saleh yang dengannya Engkau 
meridhaiku dan dekatkanlah aku ke haribaan-Mu. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah 
mencukupi Nabi-Mu, Muhammad saw dari kedahsyatan musuhnya, telah Kau 
musnahkan kegundahannya, telah Kau sirnakan kesedihannya, telah Kau tepati janji-Mu 
kepadanya, dan telah Kau wujudkan baginya janji-Mu, ya Allah, demi semua itu, 
cukupilah aku dari kedahsyatan tahun ini, malapetaka, penyakit, fitnah, kejahatan, dan 
kesedihannya, serta kesempitan hidup di dalamnya, dan sampaikanlah aku demi rahmat-
Mu kepada ‘afiat yang sempurna dengan keabadian nikmat di sisiku hingga akhir ajalku. 
Aku mohon kepada-Mu bak permohonan orang yang telah berbuat kejelekan, berbuat 
lalim, hina, dan mengakui (segala kesalahannya). Aku mohon kepada-Mu untuk 
mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu yang telah diketahui oleh para penjaga-Mu dan 
dihitung oleh para malaikat-Mu yang mulia, dan menjagaku ya Ilahi sehingga aku tidak 
berbuat dosa di sisa-sisa umurku hingga akhir ajalku. Ya Allah, wahai Yang Maha 
Pengasih, wahai Yang Maha Penyayang, curahkanlah shalawat atas Muhammad dan 
Ahlulbait Muhammad, dan berikanlah kepadaku segala yang telah kumohon kepada-Mu 
dan kuharapkan dari-Mu. Karena, Engkau telah memerinthakanku untuk berdoa dan 
Engkau menjamin bagiku pengabulannya, wahai Yang Lebih Pengasih dari para pengasih.  

Penulis berkata, “Sayid Ibn Thawus ra telah menyebutkan doa ini untuk malam pertama 
bulan Ramadhan.” 

c. Hari Keenam 

Pada tanggal 6 Ramadhan 201, Muslimin membaiat Imam Ridha as. Sayid Ibn Thawus ra 
meriwayatkan bahwa demi mensyukuri nikmat ini, hendaknya kita mengerjakan shalat 
sebanyak dua rakaat. Pada setiap rakaat, setelah membaca surah al-Fatihah, kita membaca 
surah at-Tauhid sebanyak dua puluh lima kali.  

d. Malam Ketiga Belas 

Malam ini adalah malam pertama dari tiga malam yang dikenal dengan nama al-Layâlî 
al-Bîdh. Untuk malam ini terdapat tiga amalan sebagai berikut: 

Pertama, mandi. 

Kedua, mengerjakan shalat sebanyak empat rakaat, pada setiap rakaatnya kita membaca 
surah al-Fatihah dan dua p uluh lima kali surah at-Tauhid. 
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Ketiga, mengerjakan dua rakaat shalat yang juga disunnahkan untuk dikerjakan pada 
malam ketiga belas bulan Rajab dan Sya’ban. Pada setiap rakaatnya, kita membaca surah 
al-Fatihah, Yasin, al-Mulk, dan at-Tauhid.  

e. Malam Keempat Belas 

Pada malam ini, shalat tersebut (pada amalan ketiga malam ketiga belas) juga sunnah 
untuk dikerjakan. Hanya saja, di sini ia berjumlah empat rakaat dengan dua kali salam. 
Sebelumnya pada pembahasan doa al-Mujîr telah disebutkan bahwa barangsiapa 
mengerjakan shalat ini pada malam-malam al-Layâlî al-Bîdh bulan Ramadhan, maka 
dosanya akan diampuni meskipun dosa-dosa itu sejumlah tetesan hujan, daun pepohonan, 
dan kerikil di bumi. 

f. Malam Kelima Belas 

Malam ini adalah malam yang penuh berkah. Pada malam ini terdapat beberapa amalan 
berikut: 

Pertama, mandi. 

Kedua, menziarahi Imam Husain as. 

Ketiga, mengerjakan shalat sebanyak enam rakaat dengan membaca surah al-Fatihah, 
Yasin, al-Mulk, dan at-Tauhid. 

Keempat, mengerjakan shalat sebanyak seratus rakaat, pada setiap rakaatnya setelah 
membaca surah al-Fatihah, kita membaca surah at-Tauhid sebanyak sepuluh kali. Dalam 
kitab al-Muqni’ah Syaikh Mufid ra meriwayatkan dari Amirul Mukminin as bahwa 
barangsiapa mengerjakan shalat tersebut, Allah SWT akan mengirimkan sepuluh 
malaikat kepadanya guna membasmikan para musuhnya, baik dari kalangan jin maupun 
manusia, dan mengirimkan tiga puluh malaikat kepadanya ketika ia hendak meninggal 
dunia guna melindunginya dari api neraka. 

Kelima, diriwayatkan bahwa para sahabat pernah bertanya kepada Imam ash-Shadiq as, 
“Apa pesan Anda kepada orang-orang yang berziarah kepada Imam Husain as pada 
malam kelima belas bulan Ramadhan?” Beliau menjawab, “Alangkah baiknya orang 
yang mengerjakan shalat sebanyak sepuluh rakaat pada malam pertengahan Ramadhan di 
dekat makam beliau setelah mengerjakan shalat Isya’, dan shalat itu selain shalat malam. 
Hendaknya setelah membaca surah al-Fatihah ia membaca surah at-Tauhid sebanyak 
sepuluh kali dan berlindung kepada Allah dari api neraka. (Dengan itu) Allah akan 
menetapkannya sebagai orang yang telah terbebaskan dari api neraka dan tidak akan 
meninggal dunia kecuali setelah bermimpi bertemu para malaikat yang akan memberikan 
kabar gembira padanya dengan surga dan melindunginya dari api neraka.” 

g. Hari Kelima Belas 
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Tanggal 15 Ramadhan 2 H. adalah hari kelahiran Imam Hasan al-Mujtaba as. Dan Syaikh 
Mufid ra juga berpendapat bahwa kelahiran Imam Muhammad at-Taqi as jatuh pada hari 
ini juga tahun 195 H. Akan tetapi, menurut pendapat masyhur hal itu jatuh pada hari yang 
lain. Bagaimana pun juga, hari ini adalah sebuah hari yang sangat mulia dan bersedekah 
pada hari ini memiliki keutamaan yang tak terhingga. 

h. Malam Ketujuh Belas 

Malam ini adalah malam yang penuh berkah. Pada malam ini, pasukan Rasulullah saw 
bertemu dengan pasukan orang-orang kafir Quraisy di daerah Badar, dan keesokan 
harinya terjadilah perang Badar. Allah SWT telah memenangkan pasukan beliau atas 
pasukan musyrikin, dan hal ini adalah salah satu kejayaan Islam yang terbesar. Oleh 
karena itu, para ulama berpendapat, disunnahkan pada hari itu untuk bersedekah, 
bersyukur kepada Allah, dan mandi, serta ibadah pada malam harinya memiliki 
keutamaan yang sangat besar. 

Penulis berkata, “Menurut beberapa riwayat, pada malam itu Rasulullah bertanya kepada 
para sahabat, ‘Siapakah yang bersedia pada malam ini untuk mengambil air dari sumur?’  

Para sahabat diam seribu bahasa dan tak seorang pun yang berani melakukannya. 
Akhirnya Amirul Mukminin as mengambil kantong air dan berangkat keluar untuk 
mengambil air. Malam itu sangat gelap-gulita, hawa sangat dingin, dan angin bertiup 
keras. Ia sampai di sebuah sumur yang sangat dalam dan gelap, dan tidak menemukan 
sebuah timba untuk memungut air dari dalam sumur itu. Terpaksa ia turun ke dalam 
sumur dan memenuhi kantong air itu dengan air. Setelah keluar dari dalam sumur itu, ia 
melangkah untuk kembali pulang. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang menerpanya 
sehingga ia terduduk (untuk menghindari terpaan angin itu) dan menunggu hingga angin 
itu berhenti bertiup. Ia bangkit dari duduk dan melangkah kembali. Tiba-tiba angin 
kencang bertiup kembali. Ia duduk kembali sehingga angin itu berhenti bertiup. Ia 
bangkit kembali dan melangkah. Untuk ketiga kalinya angin kencang bertiup kembali dan 
ia pun terpaksa duduk sehingga angin itu berhenti. Setelah angin berhenti bertiup, ia 
bangkit dan melangkah menuju Rasulullah. Setelah sampai, Rasulullah bertanya 
kepadanya, ‘Wahai Abul Hasan, mengapa engkau terlambat datang?’ Ia menjawab, ‘Tiga 
kali angin keras menimpaku sehingga aku bergetar, dan keterlambatanku disebabkan oleh 
angin tersebut.’ ‘Apakah engkau tahu apakah semua angin itu, wahai Ali’?, tanya 
Rasulullah kembali. ‘Tidak’, jawabnya. Rasulullah menjawab, ‘Angin yang pertama 
adalah malaikat Jibril bersama seribu malaikat yang telah mengucapkan salam kepadamu. 
Yang kedua adalah malaikat Mikail bersama seribu malaikat yang telah mengucapkan 
salam kepadamu, dan yang ketiga adalah malaikat Israfil bersama seribu malaikat yang 
telah mengucapkan salam kepadamu. Mereka turun (ke bumi) untuk membantu kita.’ 

Pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa Amirul Mukminin as bertemu dengan 
tiga ribu malaikat dan memiliki tiga kebaikan dalam satu malam menunjuk pada 
peristiwa tersebut. Begitu juga syair Sayid al-Himyari mengindikasikan persitiwa tersebut. 
Ia bersyair: 
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  و الْمرُء عما قَالَ مسؤولُ* أُقِْسم ِباِهللا و آالَِئِه 

Aku bersumpah kepada Allah dan nikmat-nikmat-Nya, dan seseorang akan dimintai 
pertanggungjawaban atas apa yang dikatakan.  

  علَى الْتقَى و الِْبر مجبولُ* ِإنَّ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب 

Sungguh Ali bin Abi Thalib, terciptakan atas takwa dan kebaikan.  

 و أَحجمت عنها الْبهاِليلُ * كَانَ ِإذَا الْحرب مرتها الْقَنا 

Ketika perang telah dikobarkan oleh pedang-pedangnya, dan para pendekar lari darinya 
tunggang-langgang,  

 لْحد مصقُولُ أَبيض ماِضي ا* يمِشي ِإلَى الِْقرِن و ِفي كَفِِّه 

ia pergi menentang lawan dan di tangannya, pedang yang mengkilat nan tajam,  

 أَبرزه ِللْقَنِص الِْغيلُ * مشي الْعفَرنا بين أَشباِلِه 

bak jalannya seekor singa di antara anak-anaknya, yang mereka untuk sebuah perburuan 
dikeluarkan.  

 علَيِه ِميكَالٌ و ِجبِريلُ * ذَاك الَِّذي سلَّم ِفي لَيلٍَة 

Ia adalah orang yang menghaturkan salam di sebuah malam, kepadanya Mikail dan Jibril.  

 لُ ِفيِريِجب أَلٍْف و كَالُ ِفيلُ * ِمياِفيرس مهلُوتي أَلٍْف و 

Mikail dengan seribu malaikat dan Jibril dengan, seribu malaikat, lalu diikuti oleh Israfil,  
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 كَأَنهم طَير أَباِبيلُ* لَيلَةَ بدٍر مددا أُنِزلُوا 

pada malam Badar, untuk pertolongan mereka diturunkan, seakan-akan mereka burung 
Ababil.  

i. Malam Kesembilan Belas 

Malam ini adalah malam pertama Lailatul Qadr. Malam Lailatul Qadr adalah sebuah 
malam yang tidak satu malam pun dalam setahun yang memiliki keutamaan seperti 
keutamaannya. Amalan pada malam itu adalah lebih baik dari amalan yang dikerjakan 
selama seribu bulan. Pada malam itu semua taqdir dalam setahun akan ditentukan. Para 
malaikat dan Ruh akan turun ke bumi dengan izin Allah untuk berjumpa dengan Imam 
Zaman as guna melaporkan kepada beliau setiap ketentuan yang dimiliki oleh setiap 
hamba.  

Amalan pada malam Lailatul Qadr terklasifikasi dalam dua bagian: amalan umum yang 
dilakukan pada setiap malam Lailatul Qadr, dan amalan khusus untuk setiap malam 
Lailatul Qadr tertentu. 

1. Amalan Umum 

Amalan pada malam-malam ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, mandi. Menurut Allamah al-Majlisi, lebih baiknya mandi ini dilakukan 
bersamaan dengan terbenamnya matahari sehingga kita mengerjakan shalat Maghrib dan 
Isya’ dengan mandi tersebut.  

Kedua, mengerjakan shalat sebanyak dua rakaat. Pada setiap rakaatnya, setelah membaca 
surah al-Fatihah, kita membaca surah at-Tauhid sebanyak tujuh kali, dan setelah selesai 
mengerjakan shalat, kita membaca astaughfirullôh wa atûbu ilaih sebanyak tujuh puluh 
kali.  

Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwa yang mengerjakan shalat ini tidak akan 
bangun dari tempat duduknya kecuali Allah SWT telah mengampuninya dan kedua orang 
tuanya. 

Ketiga, bukalah Al-Qur’an dan letakkanlah di hadapan Anda seraya berkata, 
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ا ِفيم ِل وزنالْم اِبكِبِكت أَلُكأَس يِإن ماَللَّه كمِه اسِفي ِه و
الْأَكْبر و أَسماؤك الْحسنى و ما يخاف و يرجى أَنْ 

 تجعلَِني ِمن عتقَاِئك ِمن الناِر

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu demi kitab-Mu yang telah diturunkan dan seluruh 
isinya, sedangkan di dalamnya terdapat asma-Mu yang teresar, asma-asma-Mu yang baik, 
segala yang ditakuti dan diharapkan agar Kau jadikan aku di antara orang-orang yang 
terbebaskan dari api neraka.  

Kemudian, mintalah segala hajat yang Anda inginkan. 

Keempat, ambillah Al-Qur’an itu dan letakkan di atas kepala Anda. Lalu, bacalah: 

اَللَّهم ِبحق هذَا الْقُرآِن و ِبحق من أَرسلْته ِبِه و ِبحق كُلِّ 
 قِّكِبح فرأَع دفَالَ أَح ،ِهملَيع قِّكِبح ِه وِفي هتحدِمٍن مؤم

كِمن 

Ya Allah, demi hak Al-Qur’an ini, demi hak orang yang telah Kau utus dengannya, demi 
hak setiap Mukmin yang telah Kau puji di dalamnya, dan demi hak-Mu atas mereka. 
Tiada seorang pun yang lebih mengetahui hak-Mu daripada-Mu.  

Lalu, bacalah bacaan berikut ini masing-masing sebanyak sepuluh kali. 

ِبك ِليِن ِبعيسِن ِبالْحسةَ ِبالْحِبفَاِطم ِليٍد ِبعمحا اَُهللا ِبمي 
بِن الْحسيِن ِبمحمِد بِن عِلي ِبجعفَِر بِن محمٍد ِبموسى بِن 
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جعفٍَر ِبعِلي بِن موسى ِبمحمِد بِن عِلي ِبعِلي بِن محمٍد 
  بِن عِلي ِبالْحجِةِبالْحسِن

Kelima, berziarah kepada Imam Husain as. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika 
malam Lailatul Qadr tiba, seorang penyeru di langit ke tujuh dari dalam ‘Arasy berseru, 
“Allah telah mengampuni orang yang berziarah ke kuburan Husain as.” 

Keenam, menghidupkan malam ini[4]. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa 
barangsiapa menghidupkan malam Lailatl Qadr, dosa-dosanya akan diampuni meskipun 
sebanyak bintang-gumintang di langit, seberat gunung-gunung, dan seluas lautan. 

Ketujuh , mengerjakan shalat sebanyak seratus rakaat. Shalat ini sangat memiliki 
keutamaan yang tak terhingga. Dan lebih baiknya, pada setiap rakaat setelah membaca 
surah al-Fatihah, kita membaca surah at-Tauhid sebanyak sepuluh kali.  

Kedelapan, membaca (doa berikut ini). 

اَللَّهم ِإني أَمسيت لَك عبدا داِخرا، الَ أَمِلك ِلنفِْسي نفْعا 
و الَ ضرا و الَ أَصِرف عنها سوًءا، أَشهد ِبذَِلك علَى 

يلَِتي، فَصلِّ نفِْسي و أَعتِرف لَك ِبضعِف قُوِتي و ِقلَِّة ِح
 عِميج و ِنيتدعا وم ِلي ِجزأَن ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى مع
 ِممأَت لَِة وِذِه اللَّيه ِة ِفيِفرغالْم اِت ِمنِمنؤالْم و نِمِنيؤالْم

ِكيتسالْم نِكيالِْمس كدبع يفَِإن ،ِنيتيا آتم لَيع فِعيالض ن
 ِنيتلَيا أَومِفي ا ِلِذكِْركاِسين لِْنيعجالَ ت ماَللَّه ،نِهيالْم رالْفَِقي

ِلِإحساِنك ِفيما أَعطَيتِني و الَ آِيسا ِمن ) غَاِفالَ(و الَ 
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راَء أَو أَو ض) كُنت(ِإجابِتك و ِإنْ أَبطَأَت عني ِفي سراَء 
 كاَء، ِإنمعن ٍس أَوؤب الٍَء أَوب ٍة أَواِفيع اٍء أَوخر ٍة أَوِشد

 سِميع الدعاِء 

Ya Allah, aku telah memasuki soreku ini sebagai hamba yang hina. Aku tidak memiliki 
manfaat dan mara bahaya bagi diriku sendiri dan aku tidak menolak keburukan darinya. 
Aku bersaksi dengan hal itu terhadap diriku dan mengaku dengan kelemahan kekuatanku 
dan sedikitnya tipu-dayaku. Maka, curahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad, wujudkanlah bagiku ampunan pada malam ini yang telah Kau janjikan 
kepadaku dan kepada seluruh mukminin dan mukminat, dan sempurnakanlah apa yang 
telah Kau anugrahkan pada kami. Karena aku adalah hamba-Mu yang miksin, rendah, 
lemah, fakir, dan hina. Ya Allah, jangan Kau jadikan aku lalai untuk mengingat-Mu 
terhadap apa yang telah Kau anugrahkan padaku, lupa akan kebaikan-Mu terhadap apa 
yang telah Kau karuniakan padaku, dan putus asa akan pengabulan-Mu meskipun hal itu 
lambat datang kepadaku, baik aku dalam kebahagiaan, kesusahan, kesulitan, ketentraman, 
kesehatan, malapetaka, kesengsaraan, maupun kenikmatan. Sesungguhnya Engkau Maha 
Mendengar doa. 

Doa ini telah diriwayatkan oleh Syaikh al-Kaf’ami dari Imam Zainul Abidin as bahwa 
beliau selalu membacanya pada malam Lailatul Qadr, baik dalam keadaan berdiri, duduk, 
ruku’, maupun sujud.  

Allamah al-Majlisi berkata, “Amalan yang terbaik pada malam-malam ini adalah 
memohon ampunan, berdoa untuk kepentingan dunia dan akhirat diri kita sendiri, kedua 
orang tua, kerabat, saudara-saudara seiman kita, baik yang masih hidup maupun yang 
sudah meninggal dunia, membaca zikir, dan mengirimkan shalawat kepada Muhammad 
dan keluarga beliau semampu kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, hendaknya kita 
membaca doa Jausyan Kabir pada tiga malam tersebut.” 

Penulis berkata, “Doa Jausyan Kabir telah disebutkan sebelumnya. Dalam sebuah hadis 
disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ‘Jika aku 
mendapatkan malam Lailatul Qadr, apa yang harus kumohon dari Allah?’ ‘Afiat dan 
kesehatan’, jawab beliau ringkas.” 

2. Amalan Khusus 

Malam Kesembilan Belas 

Amalan khusus untuk malam kesembilan belas adalah sebagai berikut: 
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Pertama, membaca astaughfirullôh robbî wa atûbu ilaih sebanyak seratus kali. 

Kedua, mengucapkan Allôhummal-‘an qotalata Amiril Mukminin sebanyak seratus kali. 

Ketiga, membaca doa yâ dzal-ladzî kâna yang telah disebutkan pada amalan keenam di 
antara amalan-amalan siang hari bulan Ramadhan. 

Keempat, membaca (doa berikut ini). 

 و ِفيما اَللَّهم اجعلْ ِفيما تقِْضي و تقَدر ِمن الْأَمِر الْمحتوِم
 اِء الَِّذيِفي الْقَض ِر ولَِة الْقَدلَي ِم ِفيِكيِر الْحالْأَم ِمن قفْرت

الَ يرد و الَ يبدلُ أَنْ تكْتبِني ِمن حجاِج بيِتك الْحراِم 
مهبوِر ذُنفُوغالْم مهيعِر سكُوشالْم مهجِر حوربكَفَِّر الْمالْم 

عنهم سيئَاتهم و اجعلْ ِفيما تقِْضي و تقَدر أَنْ تِطيلَ 
 عمِري و توسع علَي ِفي ِرزِقي و تفْعلَ ِبي كَذَا و كَذَا

Ya Allah, tentukanlah di antara keputusan pasti yang akan Kau tentukan dan di antara 
keputusan-keputusan bijaksana yang akan Kau bedakan di malam Lailatul Qadr, serta di 
antara qadha yang tidak dapat ditolak dan dirubah supaya Engkau menulisku di antara 
para jamaah haji (yang berkunjung ke) rumah-Mu yang suci yang mabrur haji mereka, 
yang disyukuri usaha mereka, yang diampuni dosa-dosa mereka, yang ditebus kejelekan-
kejelekan mereka, dan tentukanlah di antara qadha dan qadar-Mu supaya Engkau 
memanjangkan umurku dan melapangkan untukku rezekiku dan memperlakukanku 
dengan .... (sebagai ganti dari titik-titik ini, sebutkanlah hajat dan keinginan Anda). 

Malam Kedua Puluh Satu 

Keutamaan malam kedua puluh satu ini adalah lebih besar dari keutamaan malam 
kesembilan belas, dan selayaknya kita mengerjakan amalan-amalan umum malam 
Lailatul Qadr itu (secara lebih giat di sini), seperti mandi, bangun malam, berziarah 
kepada Imam Husain as, mengerjakan shalat dengan membaca tujuh kali surah at-Tauhid, 
meletakkan Al-Qur’an di atas kepala, mengerjakan shalat sebanyak seratus rakaat, 
membaca doa Jausyan Kabir, dan lain sebagainya. Dalam beberapa hadis telah 
ditekankan untuk melakukan mandi, bangun malam, dan giat beribadah pada malam ini 
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dan malam kedua puluh tiga, serta bahwa malam Lailatul Qadr adalah salah satu dari dua 
malam ini.  

Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa para sahabat pernah meminta kepada 
ma’shumin as untuk menentukan malam Lailatul Qadr. Mereka enggan untuk 
menentukannya dan sebagai gantinya mereka berkata, “Alangkah mudahnya permohonan 
kalian terkabulkan pada dua malam ini”, atau “Mengapa kalian enggan melakukan 
kebaikan di dua malam ini?”, dan lain sebagainya. 

Di antara pesan-pesan yang disampaikan oleh Syaikh Shaduq ra kepada Masyâyikh (al-
Hadîts) dari kalangan Syi’ah Imamiah adalah ucapannya, “Barangsiapa menghidupkan 
dua malam ini dengan membahas ilmu, hal itu adalah lebih utama.” 

Ringkasnya, dari malam ini disunnahkan bagi kita untuk membaca doa-doa sepuluh 
malam terkahir bulan Ramadhan. Di antaranya adalah doa yang diriwayatkan oleh Syaikh 
al-Kulaini ra dalam kitab al-Kâfî dari Imam ash-Shadiq as bahwa beliau berkata, 
“Bacalah (doa ini) setiap malam pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan.” 

أَعوذُ ِبجالَِل وجِهك الْكَِريِم أَنْ ينقَِضي عني شهر رمضانَ 
ذَن ِليِقب لَك ِذِه وه لَِتيلَي ِمن رالْفَج طْلُعي ةٌ أَوِبعت أَو ب

 تعذِّبِني علَيِه

Aku berlindung kepada keagungan Dzat-Mu Yang Maha Mulia agar jangan sampai bulan 
Ramadhan ini berlalu dariku atau fajar malamku ini menyingsing sedangkan aku masih 
memiliki dosa atau tanggungan yang yang karenanya Engkau akan menyiksaku.  

Dalam catatan pinggir kitab al-Balad al-Amîn Syaikh al-Kaf’ami menukil bahwa Imam 
ash-Shadiq as selalu membaca (doa berikut ini) setiap malam selama sepuluh malam 
terakhir bulan Ramadhan setelah mengerjakan shalat wajib dan sunnah. 

اَللَّهم أَد عنا حق ما مضى ِمن شهِر رمضانَ و اغِْفر لَنا 
تقِْصيرنا ِفيِه و تسلَّمه ِمنا مقْبوالً و الَ تؤاِخذْنا ِبِإسراِفنا 
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 ا ِمنلْنعجالَ ت و نِميوحرالْم ا ِمنلْنعاج ا وفُِسنلَى أَنع
حالْمنِميور 

Ya Allah, penuhilah dari kami hak bulan Ramadhan yang telah berlalu, ampunilah 
kelengahan kami di dalamnya, terimalah ia dari kami, janganlah Kau siksa kami karena 
keterlaluan kami terhadap diri kami, jadikanlah kami di antara orang-orang yang 
dikasihani, dan janganlah Kau jadikan kami di antara orang-orang yang terhalangi.  

Beliau berkata, “Barangsiapa membaca doa ini, Allah SWT akan mengampuni 
kesalahannya pada hari-hari yang telah berlalu selama bulan Ramadhan ini dan 
menjaganya dari perbuatan maksiat di sisa-sisa bulan ini.” 

Di antara amalan-amalan sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan adalah dalam kitab al-
Iqbâl Sayid Ibn Thawus ra meriwayatkan dari Ibn Abi ‘Umair dari Murazim bahwa Imam 
ash-Shadiq as selalu membaca (doa berikut ini) setiap malam selama sepuluh malam 
terakhir bulan Ramadhan. 

  انَ الَِّذيضمر رهِل شزنالْم اِبكِكت ِفي قُلْت كِإن ماَللَّه
 ى ودالْه اٍت ِمننيب اِس وى ِللندآنُ هِه الْقُرِزلَ ِفيأُن

 ِبما أَنزلْت ِفيِه ِمن الْفُرقَاِن، فَعظَّمت حرمةَ شهِر رمضانَ
الْقُرآِن و خصصته ِبلَيلَِة الْقَدِر و جعلْتها خيرا ِمن أَلِْف 

شهٍر، اَللَّهم و هِذِه أَيام شهِر رمضانَ قَِد انقَضت و لَياِليِه 
ما أَنت أَعلَم ِبِه قَد تصرمت و قَد ِصرت يا ِإلَِهي ِمنه ِإلَى 

ِمني و أَحصى ِلعدِدِه ِمن الْخلِْق أَجمِعين، فَأَسأَلُك ِبما 
 نَ ولُوسرالْم كاؤِبيأَن نَ ووبقَرالْم كالَِئكَتِبِه م أَلَكس



 147 

 و ِعبادك الصاِلحونَ أَنْ تصلِّي علَى محمٍد و آِل محمٍد
أَنْ تفُك رقَبِتي ِمن الناِر و تدِخلَِني الْجنةَ ِبرحمِتك و أَنْ 
 بِجيتست و ِبيقَرلَ تقَبتت و ِمككَر و فِْوكِبع لَيلَ عفَضتت

دعاِئي و تمن علَي ِبالْأَمِن يوم الْخوِف ِمن كُلِّ هوٍل 
دأَع ِم والْكَِري ِهكجذُ ِبووأَع و ِة، ِإلَِهيامِم الِْقيوِلي هتد

 ِه واِليلَي انَ وضمِر رهش امأَي قَِضينِم أَنْ يِظيالْع الَِلكِبج
لَك ِقبِلي تِبعةٌ أَو ذَنب تؤاِخذُِني ِبِه أَو خِطيئَةٌ تِريد أَنْ 

هصقْتت أَلُكأَس ،ِدييس ِدييس ِدييس ا ِليهِفرغت لَم يا ِمن
 ينع تِضير تِإنْ كُن تِإالَّ أَن ِإذْ الَ ِإلَه تِإالَّ أَن ا الَ ِإلَهي

 تِضير كُنت ِإنْ لَم ا، وِرض ينع ددِر فَازهذَا الشه ِفي
آنَ فَارض عني يا أَرحم الراِحِمين، يا اَُهللا يا عني فَِمن الْ

أَحد يا صمد يا من لَم يِلد و لَم يولَد و لَم يكُن لَه كُفُوا 
دأَح 

Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam kitab-Mu yang telah 
diturunkan, “Bulan Ramadhan adalah bulan yang Al-Qur’an telah diturunkan di 
dalamnya sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelas (jalan) petunjuk dan pemisah 
(antara kebenaran dan kebatilan).” Dengan demikian Engkau telah mengagungkan 
kesucian bulan Ramadhan dengan Al-Qur’an yang telah Kau turunkan di dalamnya dan 
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Kau mengistimewakannya dengan malam Lailatul Qadr, lalu Kau jadikannya lebih baik 
dari seribu bulan. Ya Allah, hari-hari bulan Ramadhan ini telah berlalu dan malam-
malamnya telah terputus, sedangkan aku ya Ilahi telah berada dalam sebuah kondisi yang 
Engkau lebih tahu daripadaku dan lebih mampu menghitung jumlahnya daripada seluruh 
makhluk. Maka, aku memohon kepada-Mu dengan suatu perantara yang dengannya telah 
memohon kepada-Mu para malaikat-Mu yang telah didekatkan (ke haribaan-Mu), para 
nabi-Mu yang telah diutus, dan para hamba-Mu yang saleh agar Kau curahkan shalawat 
atas Muhammad dan keluarga Muhammad, membebaskan diriku dari api neraka, 
memasukkanku ke dalam dalam surga dengan rahmat-Mu, memberikan karunia padaku 
dengan maaf dan kemurahan-Mu, menerima taqarrubku, mengabulkan doaku, dan 
memberikan karunia keamanan kepadaku para hari ketakutan terhadap kedahsyatan yang 
telah Kau persiapkan untuk hari kiamat. Ya Ilahi, aku berlindung kepada-Mu demi Dzat-
Mu Yang Mulia dan kebesaran-Mu Yang Agung supaya jangan sampai hari-hari bulan 
Ramadhan dan malam-malamnya berlalu sedangkan aku masih memiliki tanggungjawab 
kepada-Mu atau dosa yang dengannya Engkau akan menyiksaku atau kesalahan yang 
(karenanya) Engkau akan membalasku (dan) Engkau tidak akan mengampuninya, 
Tuanku, Tuanku, Tuanku. Aku memohon kepada-Mu wahai Yang tiada Tuhan (sejati) 
selain Engkau ketika tiada Tuhan (sejati) selain Engkau, jika Engkau ridha terhadapku 
pada bulan ini, maka tambahkanlah keridhaan-Mu kepadaku, dan jika Engkau tidak ridha 
kepadaku, maka dari sekarang ridhalah kepadaku, wahai Yang Lebih Pengasih dari para 
pengasih, ya Allah, wahai Yang Maha Esa, wahai Tempat Bergantung, wahai Yang tidak 
beranak dan tidak diperanakkan, dan tak seorang pun yang sejajar dengan-Nya.  

Lalu, bacalah berulang-ulang: 

 و رالض ا كَاِشفي ،الَمِه السلَيع دواوِد ِلدِديالْح نلَيا مي
 مه جفَرم أَي ،الَمِه السلَيع بوأَي نِب الِْعظَاِم عالْكُر

س غَم يوسف علَيِه السالَم، يعقُوب علَيِه السالَم، أَي منفِّ
 لِّيصأَنْ ت لُهأَه تا أَنٍد كَممحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص

علَيِهم أَجمِعين و افْعلْ ِبي ما أَنت أَهلُه و الَ تفْعلْ ِبي ما 
لُها أَهأَن  

Wahai Pelunak besi bagi Dawud as, wahai Penyingkap kesengsaraan dan kegundahan 
bagi Ayyub as, wahai Penyirna kesusahan Ya’qub as, wahai Pelapang kesedihan Yusuf as, 
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curahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau 
layak untuk mencurahkan shalawat atas mereka semua, perlakukanlah aku sesuai dengan 
yang layak bagi-Mu, dan jangan perlakukan aku sesuai yang layak bagiku.  

Di antara doa-doa sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan adalah doa berikut ini yang 
telah dinukil dalam kitab al-Kâfî secara musnad dan di dalam kitab al-Muqni’ah secara 
mursal. Doa ini dibaca pada malam pertama (dari sepuluh malam terakhir bulan 
Ramadhan). Yaitu, malam kedua puluh satu. 

 ِرجخم ِل واِر ِفي اللَّيهالن ِلجوم اِر وهِل ِفي الناللَّي ِلجوا مي
ج الْميِت ِمن الْحي، يا راِزق من الْحي ِمن الْميِت و مخِر

يشاُء ِبغيِر ِحساٍب، يا اَُهللا يا رحمانُ، يا اَُهللا يا رِحيم، يا اَُهللا 
 ى ولْيثَالُ الْعالْأَم ى ونساُء الْحمالْأَس ا اَُهللا، لَكا اَُهللا يي

 أَلُكالْآالَُء، أَس اُء وِريآِل الِْكب ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت
 اِء ودعلَِة ِفي السِذِه اللَّيه ِفي ِميلَ اسعجأَنْ ت ٍد ومحم

 اَءِتيِإس و نيِعلِّي ِفي اِنيسِإح اِء ودهالش عم ِحيور
ي و ِإيمانا يذِْهب مغفُورةً و أَنْ تهب ِلي يِقينا تباِشر ِبِه قَلِْب

الشك عني و ترِضيِني ِبما قَسمت ِلي، و آِتنا ِفي الدنيا 
 ِق، وِرياِر الْحالن ذَابا عِقن ةً ونسِة حِفي الْآِخر ةً ونسح

نابةَ و ارزقِْني ِفيها ِذكْرك و شكْرك و الرغْبةَ ِإلَيك و الِْإ
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 ِهملَيع ِه ولَيٍد عمحآلَ م ا ودمحم لَه فَّقْتا وِلم قِفيوالت
الَمالس 

Wahai Yang memasukkan malam ke dalam siang, Yang memasukkan siang ke dalam 
malam, Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan Yang mengeluarkan yang 
mati dari yang hidup, wahai Pemberi Rezeki kepada yang dikehendaki tanpa perhitungan, 
ya Allah, ya Rahmân, ya Allah, ya Rahîm, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya bagi-
Mulah asma-asma yang baik, perumpamaan-perumpamaan yang tinggi, kebesaran, dan 
segala nikmat. Aku mohon kepada-Mu agar Kau curahkan shalawat atas Muhammad dan 
keluarga Muhammad, menjadikan namaku pada malam ini di antara orang-orang yang 
berbahagia, ruhku bersama para syahid, kebaikanku berada di surga ‘Illiyyîn, dan 
kejelekanku terampuni, menganugrahkan padaku keyakinan yang dengannya Kau awasi 
kalbuku dan keimanan yang dapat menyirnakan keraguan dariku, dan merelakanku 
terhadap apa yang telah Kau tuntukankan untukku. Anugerahkanlahkepada kami 
kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, lindungilah kami dari siksa neraka yang 
membakar, dan anugerahkanlah padaku pada malam ini untuk mengingat-Mu, besyukur 
kepada-Mu, merindukan-Mu, kembali kepada-Mu, dan taufik (untuk menggapai) apa 
yang (telah digapai oleh) Muhammad dan keluarga Muhammad dengan taufik-Mu. 

Doa Malam Kedua Puluh Dua 

 ِريجم نَ ووظِْلمم نحِل فَِإذَا ناللَّي اِر ِمنهالن اِلخا سي
 رقَدم و مِليا عي زِزيا عي ،ِركقِْديا ِبتهقَرتسِس ِلممالش

يِم، يا نور كُلِّ نوٍر الْقَمِر مناِزلَ حتى عاد كَالْعرجوِن الْقَِد
و منتهى كُلِّ رغْبٍة و وِلي كُلِّ ِنعمٍة، يا اَُهللا يا رحمانُ، يا 

اَُهللا يا قُدوس، يا أَحد يا واِحد يا فَرد، يا اَُهللا يا اَُهللا يا اَُهللا، 
ثَالُ الْعالْأَم ى ونساُء الْحمالْأَس لَك اُء وِريالِْكب ى ولْي
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 ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت أَلُكلَى(الْآالَُء، أَسع ( ِتِه ويِل بأَه
 عم ِحيور اِء ودعلَِة ِفي السِذِه اللَّيه ِفي ِميلَ اسعجأَنْ ت

ورةً، و أَنْ الشهداِء و ِإحساِني ِفي ِعلِّيين و ِإساَءِتي مغفُ
 و ينع كالش ذِْهبا يانمِإي و ِبِه قَلِْبي اِشربا تنِقيي ِلي بهت

ترِضيِني ِبما قَسمت ِلي و آِتنا ِفي الدنيا حسنةً و ِفي 
ِفي قِْنيزار ِق وِرياِر الْحالن ذَابا عِقن ةً ونسِة حا الْآِخره

ِذكْرك و شكْرك و الرغْبةَ ِإلَيك و الِْإنابةَ و التوِفيق ِلما 
الَمالس ِهملَيٍد عمحآلَ م ا ودمحم لَه فَّقْتو 

Wahai Yang mengeluarkan siang dari malam; tiba-tiba kami tertimpa kegelapan dan 
Yang menjalankan matahari di orbitnya dengan taqdir-Mu. Wahai Yang Maha Mulia, 
wahai Yang Maha Mengetahui dan Yang menentukan bagi rembulan tempat-tempat 
(tertentu dari bulan sabit hingga pudar kembali) sehingga (setelah sampai pada tempat 
terakhir) ia kembali seperti bentuk tandan yang telah tua, wahai Cahaya setiap cahaya, 
Puncak setiap harapan, dan Pemilik setiap nikmat, ya Allah ya Rahmân, ya Allah ya 
Rahîm, wahai Yang Maha Esa, wahai Yang Maha Satu, wahai Yang Maha Tunggal, ya 
Allah, ya Allah, ya Allah, hanya bagi-Mulah asma-asma yang baik, seluruh 
perumpamaan yang tinggi, kebesaran, dan nikmat. Aku mohon kepada-Mu agar Kau 
curahkan shalawat atas Muhammad dan Ahlulbaitnya, menjadikan namaku pada malam 
ini di antara orang-orang yang berbahagia, ruhku bersama para syahid, kebaikanku di 
surga ‘Illiyyîn, dan kejelekanku terampuni, menganugrahkan padaku keyakinan yang 
dengannya Kau awasi kalbuku dan keimanan yang dapat menyirnakan keraguan dariku, 
dan merelakanku terhadap apa yang telah tentukan untukku. Anugerahkanlah padaku 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, lindungilah aku dari siksa api neraka yang 
membakar, dan anugerahkanlah padaku pada malam ini untuk mengingat-Mu, bersyukur 
kepada-Mu, merindukan-Mu, dan taufik (untuk menggapai) apa yang (telah digapai oleh) 
Muhammad dan keluarga Muhammad dengan taufik-Mu.  

Doa Malam Kedua Puluh Tiga 
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 بر ٍر وهأَلِْف ش ا ِمنريا خاِعلَهج ِر ولَِة الْقَدلَي با ري
 اِر ووالْأَن الظُّلَِم و اِر والِْبح اِل والِْجب اِر وهالن ِل واللَّي

 يا باِرئ يا مصور يا حنانُ يا منانُ، يا الْأَرِض و السماِء،
اَُهللا يا رحمانُ، يا اَُهللا يا قَيوم، يا اَُهللا يا بِديع، يا اَُهللا يا اَُهللا 

 اُء وِريالِْكب ى ولْيثَالُ الْعالْأَم ى ونساُء الْحمالْأَس ا اَُهللا، لَكي
أَنْ الْآالَُء، أَس ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت أَلُك

 عم ِحيور اِء ودعلَِة ِفي السِذِه اللَّيه ِفي ِميلَ اسعجت
الشهداِء و ِإحساِني ِفي ِعلِّيين و ِإساَءِتي مغفُورةً و أَنْ 

 قَلِْبي و ِإيمانا يذِْهب الشك عني و تهب ِلي يِقينا تباِشر ِبِه
ترِضيِني ِبما قَسمت ِلي و آِتنا ِفي الدنيا حسنةً و ِفي 

الْآِخرِة حسنةً و ِقنا عذَاب الناِر الْحِريِق و ارزقِْني ِفيها 
و كةَ ِإلَيغْبالر و ككْرش و كِذكْر ةَ وبوالت ةَ وابالِْإن 

الَمالس ِهملَيٍد عمحآلَ م ا ودمحم لَه فَّقْتا وِلم قِفيوالت  

Wahai Tuhan malam Lailatul Qadr dan Yang menjadikannya lebih baik daripada seribu 
bulan, wahai Tuhan malam, siang, gunung-gunung, lautan, kegelapan, cahaya, bumi, dan 
langit, Wahai Dzat Maha Pencipta, wahai Dzat Maha Pembentuk, wahai Dzat Maha 
Belas-asih, ya Allah wahai Yang Maha Pengasih, ya Allah wahai Yang Maha Berdiri 
Sendiri, ya Allah wahai Yang Maha Pencipta (tanpa contoh sebelumnya), ya Allah, ya 
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Allah, ya Allah, hanya bagi-Mu seluruh asma yang baik, seluruh perumpamaan yang 
tinggi, kebesaran, dan nikmat. Aku mohon kepada-Mu agar Kau limpahkan shalawat atas 
Muhammad dan keluarga Muhammad, menjadikan namaku pada malam di antara orang-
orang yang berbahagia, ruhku bersama para syahid, kebaikanku di surga ‘Illiyin, dan 
kejelekanku terampuni, menganugrahkan padaku keyakinan yang dengannya Kau awasi 
kalbuku dan keimanan yang dapat menyirnakan keraguan dariku, merelakanku terhadap 
apa yang telah Kau bagikan untukku. Anugerahkanlahkepada kami kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat, lindungilah aku dari siksa api neraka yang membakar, dan 
anugerahkanlah padaku pada malam ini untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, 
merindukan-Mu, dan taufik (untuk menggapai) apa yang (telah digapai oleh) Muhammad 
dan keluarga Muhammad dengan taufik-Mu.  

Muhammad bin Isa dengan sanadnya telah meriwayatkan sebua hadis dari para imam 
ma’shum as. Mereka berkata, “Bacalah doa (berikut) ini berulang-ulang pada malam 
kedua puluh tiga Ramadhan, baik dalam sujud, berdiri, maupun ruku’, dan bagaimana 
pun posisimu di bulan-bulan yang lain. (Bacalah juga) kapan pun ada kesempatan dan 
kapan pun engkau mengingatnya sepanjang umurmu. Setelah memuji Allah dengan 
(menyebutkan) keagungan-Nya dan mengirimkan shalawat kepada Rasulullah saw, 
bacalah: 

اَللَّهم كُن ِلوِليك الْحجِة بِن الْحسِن صلَواتك علَيِه و علَى 
 اِفظًا وح ا وِليٍة واعكُلِّ س ِفي ِة واعِذِه السه اِئِه ِفيآب

ا واِصرن ا وقَاِئد ا وعطَو كضأَر هِكنسى تتا حنيع الً وِليد 
 تمتعه ِفيها طَِويالً

Ya Allah, jadilah Engkau bagi Wali-Mu al-Hujjah bin Hasan al-‘Askari—shalawat-Mu 
atasnya dan atas nenek-moyangnya—pada saat ini dan pada setiap saat sebagai wali, 
pemelihara, pemimpin, penolong, penunjuk (jalan), dan pemantau hingga Engkau 
menetapkannya di atas bumi-Mu dengan tunduk dan mempertahankan ia hidup di atasnya 
selama mungkin.  

Dan bacalah juga: 
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مجِري الْبحوِر، يا مدبر الْأَموِر يا باِعثَ من ِفي الْقُبوِر، يا 
 ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص دواوِد ِلدِديالْح نلَيا مي

 افْعلْ ِبي كَذَا و كَذَا اللَّيلَةَ اللَّيلَةَ

Wahai Pengatur segala urusan, wahai Pembangkit semua yang berada di dalam kubur, 
wahai Pengalir lautan, wahai Pelunak besi bagi Dawud as, curahkanlah shalawat atas 
Muhammad dan keluarga Muhammad dan perlakukanlah aku ..... (sebagai ganti dari titik-
titik itu, sebutkanlah hajat dan keinginan Anda) malam ini juga, malam ini juga.  

Dan angkatlah tanganmu tinggi-tinggi[5]. Bacalah doa itu dalam kondisi ruku’, sujud, 
berdiri, dan duduk, dan bacalah berulang-ulang. Bacalah juga doa itu pada malam 
terakhir bulan Ramadhan.” 

Doa Malam Kedua Puluh Empat 

ج اِح وبالِْإص ا فَاِلقِر يالْقَم ِس ومالش ا وكَنِل ساِعلَ اللَّي
 ِة والْقُو ِل، والطَّو و نا ذَا الْمي مِليا عي زِزيا عا، يانبسح

الْحوِل، و الْفَضِل و الِْإنعاِم، و الْجالَِل و الِْإكْراِم، يا اَُهللا يا 
 دا فَرا اَُهللا يانُ، يمحا ري اِطنا بي ا ظَاِهرا اَُهللا يي ،را ِوتي

حي، الَ ِإلَه ِإالَّ أَنت، لَك الْأَسماُء الْحسنى و الْأَمثَالُ 
الْعلْيى و الِْكبِرياُء و الْآالَُء، أَسأَلُك أَنْ تصلِّي علَى محمٍد 

ِميلَ اسعجأَنْ ت ٍد، ومحآِل م لَِة ِفي وِذِه اللَّيه ِفي 
 و نيِعلِّي ِفي اِنيسِإح اِء ودهالش عم ِحيور اِء ودعالس
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 و ِبِه قَلِْبي اِشربا تنِقيي ِلي بهأَنْ ت ةً، ورفُوغم اَءِتيِإس
ي، و آِتنا ِإيمانا يذْهب ِبالشك عني و ِرضى ِبما قَسمت ِل

ِفي الدنيا حسنةً و ِفي الْآِخرِة حسنةً، و ِقنا عذَاب الناِر 
 و كةَ ِإلَيغْبالر و ككْرش و كا ِذكْرهِفي قِْنيزار ِق، وِريالْح

 ا ودمحم لَه فَّقْتا وِلم قِفيوالت ةَ وبوالت ةَ وابآلَ الِْإن
ِهملَيع ِه ولَيع كاتلَوٍد صمحم 

Wahai Pemancar sinar pagi dan Yang menjadikan malam sebagai tempat ketenangan, 
matahari dan rembulan sebagai (tolok ukur) perhitungan, wahai Yang Maha Mulia, wahai 
Yang Maha Mengetahui, wahai Pemilik anugrah dan nikmat, kekuatan dan daya, anugrah 
dan karunia, keagungan dan kemuliaan, ya Allah wahai Yang Maha Pengasih, ya Allah 
wahai Yang Maha Esa, wahai Yang Maha Tunggal, ya Allah wahai Yang Maha Lahir, 
wahai Yang Maha Batin, wahai Yang Maha Hidup, tiada Tuhan (sejati) selain Engkau, 
hanya bagi-Mu seluruh asma yang baik, perumpamaan yang tinggi, kebesaran, dan 
nikmat. Aku mohon kepada-Mu agar Kau curahkan shalawat atas Muhammad dan 
keluarga Muhammad, menjadikan namaku pada malam ini di antara orang-orang yang 
berbahagia, ruhku bersama para syahid, kebaikanku di surga ‘Illiyin, dan kejelekanku 
terampuni, menganugrahkan padaku keyakinan yang dengannya Kau awasi kalbuku, 
keimanan yang dapat menyirnakan keraguan dari hatiku, dan keridhaan terhadap apa 
yang telah Kau tentukan bagiku. Berikanlah pada kebaikan di dunia dan kebaikan di 
akhirat, lindungilah aku dari siksa api neraka yang membakar, dan anugrahkan padaku 
pada malam ini untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, merindukan-Mu, kembali 
kepada-Mu, dan bertaubat, dan taufik (untuk menggapai) apa yang (telah digapai oleh) 
Muhammad dan keluarga Muhammad as dengan taufik-Mu.  

Doa Malam Kedua Puluh Lima 

 ا وادِض ِمهالْأَر ا واشعاِر مهالن ا واسِل ِلباِعلَ اللَّيا جي
ا اَُهللا يا، يادتاِل أَوا الِْجبا اَُهللا يي ،اربا جا اَُهللا يي ،ا قَاِهر
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سِميع، يا اَُهللا يا قَِريب، يا اَُهللا يا مِجيب، يا اَُهللا يا اَُهللا يا 
 اُء وِريالِْكب ى ولْيثَالُ الْعى و الْأَمنساُء الْحمالْأَس اَُهللا، لَك

لِّيصأَنْ ت أَلُكأَنْ الْآالَُء، أَس ٍد، ومحآِل م ٍد ومحلَى مع 
 عم ِحيور اِء ودعلَِة ِفي السِذِه اللَّيه ِفي ِميلَ اسعجت

الشهداِء و ِإحساِني ِفي ِعلِّيين و ِإساَءِتي مغفُورةً، و أَنْ 
مِإي و ِبِه قَلِْبي اِشربا تنِقيي ِلي بهت و ينع كالش ذِْهبا يان

ِرضى ِبما قَسمت ِلي، و آِتنا ِفي الدنيا حسنةً و ِفي 
الْآِخرِة حسنةً، و ِقنا عذَاب الناِر الْحِريِق، و ارزقِْني ِفيها 

والت ةَ وابالِْإن و كةَ ِإلَيغْبالر و ككْرش و كِذكْر ةَ وب
الَمالس ِهملَيٍد عمحآلَ م ا ودمحم لَه فَّقْتا وِلم قِفيوالت 

Wahai Yang menjadikan malam sebagai baju (kegelapan jagad), siang sebagai tempat 
aktifitas hidup, bumi terhampar, dan gunung-gunung sebagai pasak, ya Allah wahai Yang 
Maha Perkasa, ya Allah wahai Yang Maha Menang, ya Allah wahai Yang Maha 
Mendengar, ya Allah wahai Yang Maha Dekat, ya Allah wahai Yang Maha mengabulkan, 
ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya bagi-Mu asma-asma yang baik, seluruh 
perumpamaan yang tinggi, kebesaran, dan nimat. Aku mohon kepada-Mu agar Kau 
curahkan shalawat atas Muhammad dan keluraga Muhammad, menjadikan namaku pada 
malam ini di antara orang-orang yang berbahagia, ruhku bersama para syahid, 
kebaikanku di surga ‘Illiyin, dan kejelekanku terampuni, menganugrahkan padaku 
keyakinan yang dengannya Kau awasi kalbuku, keimanan yang dapat menyirnakan 
keraguan dariku, dan keridhaan terhadap apa yang telah Kau tentukan bagiku. Berikanlah 
kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, lindungilah aku dari siksa api neraka 
yang membakar, dan anugrahkan padaku di malam ini untuk mengingat-Mu, bersyukur 
kepada-Mu, merindukan-Mu, kembali kepada-Mu, bertaubat, dan taufik (untuk 
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menggapai) apa yang (telah digapai oleh) Muhammad dan keluarga Muhammad dengan 
taufik-Mu.  

Doa Malam Kedua Puluh Enam 

 ِل وةَ اللَّيا آيحم نا مِن، ييتاِر آيهالن ِل واِعلَ اللَّيا جي
جعلَ آيةَ النهاِر مبِصرةً ِلتبتغوا فَضالً ِمنه و ِرضوانا، يا 

 وهاب، يا اَُهللا يا مفَصلَ كُلِّ شيٍئ تفِْصيالً، يا ماِجد يا
جواد، يا اَُهللا يا اَُهللا يا اَُهللا، لَك الْأَسماُء الْحسنى و الْأَمثَالُ 
الْعلْيى و الِْكبِرياُء و الْآالُء، أَسأَلُك أَنْ تصلِّي علَى محمٍد 

يلَِة ِفي و آِل محمٍد، و أَنْ تجعلَ اسِمي ِفي هِذِه اللَّ
 و نيِعلِّي ِفي اِنيسِإح اِء ودهالش عم ِحيور اِء ودعالس
 و ِبِه قَلِْبي اِشربا تنِقيي ِلي بهأَنْ ت ةً، ورفُوغم اَءِتيِإس

 ِلي، و تما قَسِبم ِنيِضيرت و ينع كالش ذِْهبا يانمِإي
آِتن ذَابا عِقن ةً، ونسِة حِفي الْآِخر ةً ونسا حينا ِفي الد

الناِر الْحِريِق، و ارزقِْني ِفيها ِذكْرك و شكْرك و الرغْبةَ 
 ا ودمحم لَه فَّقْتا وِلم قِفيوالت ةَ وبوالت ةَ وابالِْإن و كِإلَي

  صلَّى اَُهللا علَيِه و علَيِهمآلَ محمٍد
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Wahai Yang menjadikan malam dan siang dua tanda (kekuasaan-Nya), wahai Yang 
memusnahkan tanda kekuasaan malam dan menjadikan tanda kekuasaan siang benderang 
sehingga mereka mengharapkan anugrah dan keridhaan dari-Nya, wahai Yang memerinci 
segala sesuatu sedetail mungkin, wahai Yang Maha Mulia, wahai Yang Maha Pemberi 
Anugrah, ya Allah wahai Yang Maha Dermawan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya 
bagi-Mu asma-asma yang baik, seluruh perumpamaan yang tinggi, kebesaran, dan nikmat. 
Aku mohon kepada-Mu agar Kau curahkan shalawat atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad, menjadikan namaku pada malam ini di antara orang-orang yang berbahagia, 
ruhku bersama para syahid, kebaikanku di surga ‘Illiyin, dan kejelekanku terampuni, 
menganugrahkan padaku keyakinan yang dengannya Kau awasi kalbuku dan keimanan 
yang dapat menyirnakan keraguan dariku, dan merelakanku terhadap apa yag telah Kau 
tentukan bagiku. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, 
lindungilah kami dari siksa api neraka yang membakar, dan anugrahkan padaku di malam 
ini untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, merindukan-Mu, kembali kepada-Mu, 
bertaubat, dan taufik (untuk menggapai) apa yang (telah digapai oleh) Muhammad dan 
keluarga Muhammad dengan taufik-Mu.  

Doa Malam Kedua Puluh Tujuh 

 سمالش لْتعج ا واِكنس هلْتعلَج ِشئْت لَو الظِّلِّ، و ادا مي
 هتضقَب الً، ثُمِليِه دلَيع)كِإلَي ( ِد ووا ذَا الْجا، يرِسيا يضقَب

ه ِإالَّ أَنت عاِلم الْغيِب و الطَّوِل و الِْكبِرياِء و الْآالَِء، الَ ِإلَ
الشهادِة الرحمن الرِحيم، الَ ِإلَه ِإالَّ أَنت، يا قُدوس يا 

سالَم يا مؤِمن يا مهيِمن يا عِزيز يا جبار يا متكَبر، يا اَُهللا يا 
ُهللا يا اَُهللا يا اَُهللا، لَك الْأَسماُء خاِلق يا باِرئ يا مصور، يا اَ

الْحسنى و الْأَمثَالُ الْعلْيى و الِْكبِرياُء و الْآالُء، أَسأَلُك أَنْ 
 ِفي ِميلَ اسعجأَنْ ت ٍد، ومحآِل م ٍد ومحلَى مع لِّيصت
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عم ِحيور اِء ودعلَِة ِفي السِذِه اللَّيه اِنيسِإح اِء ودهالش 
ِفي ِعلِّيين و ِإساَءِتي مغفُورةً، و أَنْ تهب ِلي يِقينا تباِشر ِبِه 

 تما قَسِبم ِنيِضيرت و ينع كالش ذِْهبا يانمِإي و قَلِْبي
ِفي الْآِخر ةً ونسا حينا ِفي الدآِتن و ،ا ِليِقن ةً، ونسِة ح

 و ككْرش و كا ِذكْرهِفي قِْنيزار ِق، وِرياِر الْحالن ذَابع
 لَه فَّقْتا وِلم قِفيوالت ةَ وبوالت ةَ وابالِْإن و كةَ ِإلَيغْبالر

ِهملَيع ِه ولَيلَّى اَُهللا عٍد صمحآلَ م دا ومحم 

Wahai Yang membentangkan bayangan (sehingga meliputi segala sesuata). Jika Kau 
berkehendak, niscaya Kau jadikannya diam (tak bergerak) dan menjadikan matahari 
sebagai petunjuk kepadanya. Kemudian, (setelah bayangan itu terbentang), Kau 
kumpulkan kembali sedikit demi sedikit. Wahai Pemilik kedermawanan, karunia, 
kebesaran, dan nikmat, tiada Tuhan (sejati) selain Engkau Yang Maha Mengetahui yang 
gaib dan tampak, Yang Maha Pengasih nan Maha Penyayang, tiada Tuhan (sejati) selain 
Engkau, wahai Yang Maha Qudus, wahai Yang Maha Penyelamat, wahai Yang Maha 
Pemberi rasa aman, wahai Yang Maha Menguasai, wahai Yang Maha Mulia, wahai Yang 
Maha Kuat, wahai Yang Maha Agung, ya Allah wahai Maha Pencipta, wahai Yang Maha 
Pewujud, wahai Maha Pembentuk, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya bagi-Mu asma-
asma yang baik, seluruh perumpamaan yang tinggi, kebesaran, dan nikmat. Aku mohon 
kepada-Mu aga Kau curahkan shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, 
menjadikan namaku pada malam ini di antara orang-orang yang berbahagia, ruhku 
bersama para syahid, kebaikanku di surga ‘Illiyin, dan kejelekanku terampuni, 
menganugrahkan padaku keyakinan yang dengannya Kau awasi kalbuku dan keimanan 
yang dapat menyirnakan keraguan dariku, dan merelakanku terhadap apa yang telah Kau 
tentukan bagiku. Berikanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, 
lindungilah kami dari siksa api neraka yang membakar, dan anugrahkan padaku di malam 
ini untu mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, merindukan-Mu, kembali kepada-Mu, 
bertaubat, taufik (untuk menggapai) apa yang (telah digapai oleh) Muhammad dan 
keluarga Muhammad dengan taufik-Mu.  

Doa Malam Kedua Puluh Delapan 
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 اِنعم اِء ومِر ِفي السواِزنَ النخ اِء ووِل ِفي الْهاِزنَ اللَّيا خي
ِنِه و حاِبسهما أَنْ السماِء أَنْ تقَع علَى الْأَرِض ِإالَّ ِبِإذْ

تزوالَ، يا عِليم يا عِظيم يا غَفُور يا داِئم يا اَُهللا يا واِرثُ يا 
باِعثَ من ِفي الْقُبوِر، يا اَُهللا يا اَُهللا يا اَُهللا، لَك الْأَسماُء 

اُء وِريالِْكب ى ولْيثَالُ الْعالْأَم ى ونسأَنْ الْح أَلُكالْآالَُء، أَس 
 ِفي ِميلَ اسعجأَنْ ت ٍد، ومحآِل م ٍد ومحلَى مع لِّيصت

 اِنيسِإح اِء، ودهالش عم ِحيور اِء ودعلَِة ِفي السِذِه اللَّيه
ِقيِلي ي بهأَنْ ت ةً، ورفُوغم اَءِتيِإس و نيِعلِّي ِبِه ِفي اِشربا تن

 تما قَسِبم ِنيِضيرت و ،ينع كالش ذِْهبا يانمِإي و قَلِْبي
ِلي، و آِتنا ِفي الدنيا حسنةً و ِفي الْآِخرِة حسنةً، و ِقنا 

 و ككْرش و كا ِذكْرهِفي قِْنيزار ِق، وِرياِر الْحالن ذَابع
رغْبةَ ِإلَيك و الِْإنابةَ و التوبةَ و التوِفيق ِلما وفَّقْت لَه ال

ِهملَيع ِه ولَيلَّى اَُهللا عٍد صمحآلَ م ا ودمحم 

Wahai Yang menyimpan malam di angkasa, Yang menyimpan cahaya di langit, Yang 
Mencegah langit sehingga tidak runtuh menimpa bumi kecuali dengan izin-Nya, dan 
Yang Menahan keduanya sehingga tidak musnah. Wahai Yang Maha Mengetahui, wahai 
Yang Maha Agung, wahai Yang Maha Abadi, ya Allah, wahai Pewaris, wahai 
Pembangkit semua yang berada di alam kubur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya bagi-
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Mu asma-asma yang baik, seluruh perumpamaan yang tinggi, kebesaran, dan nikmat. 
Aku mohon kepada-Mu agar Kau curahkan shalawat atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad, menjadikan namaku di malam ini di antara orang-orang yang berbahagia, 
ruhku bersama para syahid, kebaikanku di surga ‘Illiyin, dan kejelekanku terampuni, 
menganugrahkan padaku keyakinan yang dengannya Kau awasi kalbuku dan keimanan 
yang dapat menyirnakan keraguan dariku, dan merelakanku terhadap apa yang telah Kau 
tentukan bagiku. Berikanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, 
lindungilah kami dari siksa api neraka yang membakar, dan anugerahkanlah padaku di 
malam ini untuk mengingat-Mu, bersyukur pada-Mu, merindukan-Mu, kembali pada-Mu, 
bertaubat, dan taufik (untuk menggapai) apa yang (telah digapai oleh) Muhammad dan 
keluarga Muhammad dengan taufik-Mu.  

Doa Malam Kedua Puluh Sembilan 

يا مكَور اللَّيِل علَى النهاِر و مكَور النهاِر علَى اللَّيِل، يا 
ا ري ،مِكيا حي مِليع اِت، الَ ِإلَهادالس ديس اِب وبالْأَر ب

ِإالَّ أَنت، يا أَقْرب ِإلَي ِمن حبِل الْوِريِد، يا اَُهللا يا اَُهللا يا اَُهللا، 
 اُء وِريالِْكب ى ولْيثَالُ الْعالْأَم ى ونساُء الْحمالْأَس لَك

ي علَى محمٍد و آِل محمٍد، و أَنْ الْآالَُء، أَسأَلُك أَنْ تصلِّ
 عم ِحيور اِء ودعلَِة ِفي السِذِه اللَّيه ِفي ِميلَ اسعجت

الشهداِء و ِإحساِني ِفي ِعلِّيين و ِإساَءِتي مغفُورةً، و أَنْ 
يمانا يذِْهب الشك عني، تهب ِلي يِقينا تباِشر ِبِه قَلِْبي و ِإ

و ترِضيِني ِبما قَسمت ِلي، و آِتنا ِفي الدنيا حسنةً و ِفي 
الْآِخرِة حسنةً، و ِقنا عذَاب الناِر الْحِريِق، و ارزقِْني ِفيها 
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 و التوبةَ و ِذكْرك و شكْرك و الرغْبةَ ِإلَيك و الِْإنابةَ
التوِفيق ِلما وفَّقْت لَه محمدا و آلَ محمٍد صلَّى اَُهللا علَيِه 

ِهملَيع و  

Wahai Yang memasukkan malam ke dalam siang dan Yang memasukkan siang ke dalam 
malam, wahai Yang Maha Mengetahui, wahai Yang Maha Bijaksana, wahai Tuhan 
seluruh tuhan dan Tuan semua tuan, tiada Tuhan (sejati) selain Engkau, wahai Yang 
Lebih Dekat kepadaku daripada urat nadi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya bagi-Mu 
asma-asma yang baik, seluruh perumpamaan yang tinggi, kebesaran, dan nikmat. Aku 
mohon pada-Mu agar Kau limpahkan shalawat atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad, menjadikan namaku pada malam ini di antara orang-orang yang berbahagia, 
ruhku bersama para syahid, kebaikanku di surga ‘Illiyin, dan kejelekanku terampuni, 
menganugrahkan padaku keyakinan yang dengannya Kau awasi kalbuku dan kemimanan 
yang dapat menyirnakan keraguan dariku, dan merelakanku terhadap apa yang telah 
tentukan bagiku. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, 
lindungilah kami dari siksa api neraka yang membakar, dan anugrahkan padaku di malam 
ini untuk mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, merindukan-Mu, kembali kepada-Mu, 
bertaubat, dan taufik (untuk menggapai) apa yang (telah digapai oleh) Muhammad dan 
keluarga Muhammad dengan taufik-Mu.  

Doa Malam Ketiga Puluh 

اَلْحمدِ ِهللا الَ شِريك لَه، اَلْحمدِ ِهللا كَما ينبِغي ِلكَرِم وجِهِه 
 روا ني ،روا ني سوا قُدي ،لُهأَه وا هكَم الَِلِه وج ِعز و

حا رِح، يِبيسى التهتنا مي ،حوبا سِس، يا فَاِعلَ الْقُدانُ، يم
الرحمِة، يا اَُهللا يا عِليم يا كَِبير، يا اَُهللا يا لَِطيف يا جِليلُ، 
يا اَُهللا يا سِميع يا بِصير، يا اَُهللا يا اَُهللا يا اَُهللا، لَك الْأَسماُء 
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اُء وِريالِْكب ى ولْيثَالُ الْعالْأَم ى ونسأَنْ الْح أَلُكالْآالَُء، أَس 
تصلِّي علَى محمٍد و أَهِل بيِتِه، و أَنْ تجعلَ اسِمي ِفي هِذِه 

 ِفي اِنيسِإح اِء ودهالش عم ِحيور اِء ودعلَِة ِفي الساللَّي
ينا تباِشر ِبِه ِعلِّيين و ِإساَءِتي مغفُورةً، و أَنْ تهب ِلي يِق

 تما قَسِبم ِنيِضيرت و ،ينع كالش ذِْهبا يانمِإي و قَلِْبي
ِلي، و آِتنا ِفي الدنيا حسنةً و ِفي الْآِخرِة حسنةً، و ِقنا 

 و ككْرش و كا ِذكْرهِفي قِْنيزار ِق، وِرياِر الْحالن ذَابع
 لَه فَّقْتا وِلم قِفيوالت ةَ وبوالت ةَ وابالِْإن و كةَ ِإلَيغْبالر

ِهملَيع ِه ولَيلَّى اَُهللا عٍد صمحآلَ م ا ودمحم 

Segala puji bagi Allah tiada sekutu bagi-Nya. Segala puji bagi Allah sebagaimana 
layaknya untuk kemurahan Dzat-Nya dan kemuliaan keagungan-Nya, serta sebagaimana 
ia pantas untuk itu. Wahai Yang Maha Qudus, wahai Cahaya, wahai Cahaya kesucian, 
wahai Yang Maha Suci, wahai Puncak segala tasbih, wahai Yang Maha Pengasih, wahai 
Pencipta rahmat, ya Allah, wahai Yang Maha Mengetahu, wahai Yang Maha Besar, ya 
Allah, wahai Yang Maha Lembut, wahai Yang Maha Agung, ya Allah, wahai Yang Maha 
Mendengar, wahai Yang Maha Melihat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya bagi-Mu 
asma-asma yang baik, seluruh perumpamaan yang tinggi, kebesaran, dan nikmat. Aku 
mohon pada-Mu agar Kau curahkan shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, 
menjadikan namaku di malam ini di antar orang-orang yang berbahagia, ruhku bersama 
para syahid, kebaikanku di surga ‘Illiyin, dan kejelekanku terampuni, menganugrahkan 
padaku keyakinan yang dengannya Kau awasi kalbuku dan keimanan yang dapat 
menyirnakan keraguan dariku, dan merelakanku terhadap apa yang telah Kau tentukan 
bagiku. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, lindungilah 
kami dari siksa api neraka yang membakar, dan anugerahkanlah padaku di malam ini 
untuk mengingat-Mu, bersyukur pada-Mu, merindukan-Mu, kembali kepada-Mu, 
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bertaubat, dan taufik (untuk menggapai) apa yang (telah digapai oleh) Muhammad dan 
keluarga Muhammad dengan taufik-Mu.  

Sisa Amalan Malam Kedua Puluh Satu 

Syaikh al-Kaf’ami meriwayatkan dari Sayid Ibn al-Baqi ra bahwa bacalah di malam 
kedua puluh satu: 

اَللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد، و اقِْسم ِلي ِحلْما 
ابب ينع دسكُلِّ ي ِمن لَيِبِه ع نمى تده ِل، وهالْج 

ضالَلٍَة، و ِغنى تسد ِبِه عني باب كُلِّ فَقٍْر، و قُوةً ترد ِبها 
عني كُلَّ ضعٍف، و ِعزا تكِْرمِني ِبِه عن كُلِّ ذُلٍّ، و ِرفْعةً 

، و أَمنا ترد ِبِه عني كُلَّ خوٍف، ترفَعِني ِبها عن كُلِّ ضعٍة
و عاِفيةً تسترِني ِبها عن كُلِّ بالٍَء، و ِعلْما تفْتح ِلي ِبِه كُلَّ 
 طُ ِليسباًء تعد و ،ككُلَّ ش ينِبِه ع ذِْهبا تنِقيي ٍن، وِقيي

ِذِه اللَّيه ةَ ِفيابِة ِبِه الِْإجاعِة الساعِة الساعِذِه السه ِفي لَِة و
 رشنفا توخ و ،ما كَِريِة ياعالس)رسيٍة، ) تمحِبِه كُلَّ ر ِلي

و ِعصمةً تحولُ ِبها بيِني و بين الذُّنوِب حتى أُفِْلح ِبها 
محِبر ،كدِعن نوِميصعالْم دِعنناِحِميالر محا أَري ِتك 

Ya Allah, curahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, dan tentukan 
untukku kesabaran yang dapat menutup pintu kejahilanku, hidayah yang dengannya Kau 
jauhkan aku dari setiap kesesatan, kekayaan yang dengannya Kau tutupi pintu 
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kefakiranku, kekuatan yang dengannya Kau menolak seluruh kelemahanku, kemuliaan 
yang dengannya Kau muliakan aku dari setiap kehinaan, ketinggian yang dengannya Kau 
angkat aku dari setiap kerendahan, keamanan yang dengannya Kau singkirkan dariku 
setiap ketakutan, kesehatan yang dengannya Kau tutupi aku dari setiap malapetaka, ilmu 
yang dengannya Kau buka bagiku setiap keyakinan, keyakinan yang dengannya Kau 
sirnakan dariku setiap keraguan, doa yang dengannya Kau bentangkan (pintu) 
pengabulan di malam ini di saat ini juga, di saat ini juga, di saat ini juga, wahai Yang 
Maha Pemurah, rasa takut yang dengannya Kau tebarkan bagiku segala rahmat, dan 
keterjagaan yang dengannya Kau halangi aku dari perbuatan dosa sehingga aku berjaya di 
sisi para imam ma’shum di haribaan-Mu, demi rahmat-Mu wahai Yang Lebih Penyayang 
dari para penyayang. 

Diriwayatkan bahwa pada malam kedua puluh satu Hammad bin Utsman bertamu ke 
rumah Imam ash-Shadiq as. Beliau bertanya kepadanya, “Engkau sudah mandi?” “Sudah, 
semoga jiwaku menjadi tebusan Anda”, jawabnya. Lalu, beliau meminta tikar yang 
terbuat dari pelepah kurma dan memanggil Hammad mendekat. Beliau mulai sibuk 
mengerjakan shalat dan Hammad pun mengerjakan shalat juga hingga mereka berdua 
selesai mengerjakan shalat. Setelah itu, beliau berdoa dan Hammad mengucapkan Amin 
hingga fajar menyingsing. Beliau mengumandangkan azan dan iqamah. Beliau 
memanggil sebagian pembantu (untuk melakukan shalat berjamaah). Beliau menjadi 
imam shalat dalam mengerjakan shalat Shubuh itu. Pada rakaat pertama beliau membaca 
surah al-Fatihah dan al-Qadr, dan pada rakaat kedua surah al-Fatihah dan at-Tauhid. 
Setelah selesai mengerjakan shalat Shubuh, beliau membaca tasbih dan pujian kepada 
Allah, mengirimkan shalawat kepada Rasulullah saw, dan berdoa untuk semua mukminin, 
baik laki-laki maupun wanita. Selanjutnya beliau membaca doa lâ ilâha illâ anta 
muqollibal qulûbi wal abshôr hingga akhir. Doa ini terdapat dalam kitab al-Iqbâl.  

Syaikh al-Kulaini ra meriwayatkan bahwa Imam al-Baqir as pada malam kedua puluh 
satu selalu berdoa hingga pertengahan malam tiba. Setelah itu, beliau mulai mengerjakan 
shalat. 

Ketahuilah, disunnahkan untuk mandi pada setiap malam selama sepuluh terakhir (bulan 
Ramadhan) ini. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw selalu melakukan mandi pada setiap 
malam sepuluh terakhir tersebut. I’tikaf pada sepuluh hari terakhir ini juga disunnahkan 
dan memiliki keutamaan yang tak terhingga. Sepuluh hari terakhir ini adalah waktu 
terbaik (untuk beri’tikaf). Diriwayatkan bahwa pahala i’tikaf pada hari-hari tersebut 
adalah dua kali haji dan dua kali ‘umrah. Ketika sepuluh hari terakhir tiba, Rasulullah 
saw pergi beri’tikaf di masjid. Beliau membuat semacam tenda dari kulit dan 
meninggalkan ranjang tidurnya. 

Ketahuilah bahwa pada malam (kedua puluh satu) tahun 40 Hijriah ini Amirul Mukminin 
as syahid, dan pada malam itu kesedihan Ahlulbait as dan para pengikut mereka 
diperbaharui. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada malam itu, seperti halnya 
malam kesyahidan Imam Husain as tidak satu pun batu yang diangkat dari bumi kecuali 
di bawahnya terdapat darah segar (mengalir).  
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Syaikh Mufid ra berkata, “Pada malam ini, hendaknya kita sering-sering mengirimkan 
shalawat (kepada Ahlulbait as) dan selalu mengirimkan laknat kepada orang-orang yang 
telah melalimi mereka dan kepada pembunuh Amirul Mukminin as. Tanggal dua puluh 
satu adalah hari pembunuhan Amirul Mukminin as dan sangat tepat untuk membaca doa 
ziarah kepada beliau. Doa Nabi Khidhir as dapat digunakan sebagai doa ziarah bagi 
beliau pada hari ini. 

Malam Kedua Puluh Tiga 

Dalam kitab Hadiyyah az-Zâ`ir disebutkan bahwa malam ini lebih utama dari dua malam 
Lailatul Qadr sebelumnya. Dari beberapa hadis dapat disimpulkan bahwa malam ini 
adalah malam Lailatul Qadr (yang sebenarnya). Malam ini adalah malam Sahabat al-
Juhani[6]. Di malam ini, semua ketentuan (nasib para hamba) akan ditentukan. Di 
samping amalan-amalan umum yang sama dengan amalan-amalan dua malam 
sebelumnya, pada malam ini terdapat amalan-amalan khusus sebagai berikut: 

Pertama, membaca surah al-‘Ankabut dan ar-Rum. Imam ash-Shadiq as bersumpah 
bahwa orang yang membaca kedua surah tersebut pada malam ini adalah penghuni surga. 

Kedua, membaca surah Ha` Mim ad-Dukhan. 

Ketiga, membaca surah al-Qadr sebanyak seribu kali. 

Keempat, membaca doa Allôhumma kun li waliyyik. Doa ini telah disebutkan pada 
pembahasan doa di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan setelah menyebutkan doa 
malam kedua puluh tiga. 

Kelima, membaca: 

 و ،ِريمع ِفي ِلي ددام ماَللَّه و ،ِقيِرز ِفي ِلي ِسعأَو 
أَِصح ِلي ِجسِمي، و بلِّغِني أَمِلي، و ِإنْ كُنت ِمن الْأَشِقياِء 

 قُلْت كاِء، فَِإندعالس ِمن ِنيباكْت اِء وِقيالْأَش ِمن ِنيحفَام
ِل صسرالْم كِبيلَى نِل عزنالْم اِبكِكت ِفي ِه ولَيع كاتلَو

 آِلِه يمحو اُهللا ما يشاُء و يثِْبت و ِعنده أُم الِْكتاِب
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Ya Allah, panjangkanlah umurku, lapangkanlah rezekiku, sehatkanlah badanku, dan 
sampaikanlah aku kepada harapanku. Jika aku termasuk di antara orang-orang yang 
celaka, maka hapuslah (nama)ku dari deretan orang-orang yang celak dan tulislah aku di 
antara orang-orang yang berbahagia. Sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam 
kitab-Mu yang telah diturunkan kepada Nabi utusan-Mu—shalawat-Mu atasnya dan atas 
keluarganya, “Allah akan menghapus apa yang dikehendaki-Nya dan menetapkannya, 
dan di sisi-Nya Ummul Kitâb.”  

Keenam, membaca: 

 ِم ووتحِر الْمالْأَم ِمن رقَدا تمِفي و قِْضيا تملْ ِفيعاج ماَللَّه
ي لَيلَِة الْقَدِر ِمن الْقَضاِء ِفيما تفْرق ِمن الْأَمِر الْحِكيِم ِف

 ِتكياِج بجح ِمن ِنيبكْتلُ أَنْ تدبالَ ي و درالَ ي الَِّذي
 مهيعِر سكُوشالْم مهجِر حوربذَا الْمه اِميع اِم ِفيرالْح

هئَاتيس مهنكَفَِّر عالْم مهبوِر ذُنفُوغا الْمملْ ِفيعاج و ،م
ِقيِرز ِفي ِلي عسوت و ِريملَ عِطيأَنْ ت رقَدت و قِْضيت 

Ya Allah, tentukanlah di antara ketentuan pasti yang akan Kau tentukan dan urusan 
bijaksana yang akan Kau bedakan di malam Lailatul Qadr, qadha yang tidak dapat ditolak 
dan diganti agar Engkau menulisku di antara para jamaah haji (yang berziarah ke) rumah-
Mu yang suci di tahunku ini dan di setiap tahun yang mabrur haji mereka, yang disyukuri 
usaha mereka, yang diampuni dosa-dosa mereka, yang ditebus kejelekan-kejelekan 
mereka, dan tentukanlah di antara qadha dan qadar yang akan Kau pastikan agar Kau 
memanjangkan umurku dan melapangkan rezekiku.  

Ketujuh , membaca doa yang terdapat dalam kitab al-Iqbâl berikut ini: 

ِفي بطُوِنِه، و يا باِطنا لَيس يا باِطنا ِفي ظُهوِرِه، و يا ظَاِهرا 
يخفَى، و يا ظَاِهرا لَيس يرى، يا موصوفًا الَ يبلُغُ ِبكَينونِتِه 
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غَير ) غَاِئب(موصوف و الَ حد محدود، و يا غَاِئبا 
ب فَيصاب، غَير مشهوٍد، يطْلَ) شاِهد(مفْقُوٍد، و يا شاِهدا 

و لَم يخلُ ِمنه السماوات و الْأَرض و ما بينهما طَرفَةَ 
و الَ ) ِبأَين(و الَ يؤين ِبأَيٍن ) ِبكَيف(عيٍن، الَ يدرك ِبكَيٍف 

، أَنت نور النوِر و رب الْأَرباِب، أَحطْت )ِبحيثُ(ِبحيٍث 
جِميِع الْأُموِر، سبحانَ من لَيس كَِمثِْلِه شيئٌ و هو السِميع ِب

هركَذَا غَيالَ ه كَذَا وه وه نانَ محبس ،رِصيالْب  

Wahai Yang Maha Batin dalam kemahatampakan-Nya, wahai Yang Maha Tampak dalam 
kemahabatinan-Nya, wahai Yang Maha Batin tak tersembunyi, wahai Yang Maha 
Tampak tak terlihat, wahai Dzat yang memiliki sifat yang tak satu pun sifat dan batasan 
mampu mengungkap hakikat-Nya, wahai Yang Gaib tak hilang, wahai Yang tampak tak 
terlihat. Ia dicari dan akan ditemukan. Langit dan langit tidak akan pernah kosong dari-
Nya selamanya. Ia tak terjangkau dengan bagaimana, tidak ditentukan keberadaan-Nya 
dengan di mana dan arah. Engkau adalah Nur segala cahaya dan Tuhan segala tuhan. 
Engkau meliputi segala sesuatu. Maha Suci Dzat yang tiada seperti-Ny segala sesuatu, 
dan Ia Maha Mendengar nan Mengetahui. Maha Dzat yang Ia (memiliki sifat-sifat) 
demikian dan selain-Nya tidak demikian. 

Setelah itu, mintalah segala yang Anda inginkan. 

Kedelapan, mandi di akhir malam, selain mandi di permulaan malam. Ketahuilah bahwa 
mandi, menghidupkan malam ini, menziarahi Imam Husain as, dan mengerjakan seratus 
rakaat memiliki keutamaan yang tak terhingga dan sangat dianjurkan. Dalam kitab at-
Tahdzîb Syaikh Thusi ra meriwayatkan dari Abu Bashir dari Imam ash-Shadiq as bahwa 
beliau berkata, “Kerjakanlah shalat seratus rakaat di malam yang dimungkinkan sebagai 
malam Lailatl Qadr. Bacalah pada setiap rakaat surah at-Tauhid sebanyak sepuluh kali.” 
Abu Bashir bertanya, “Jika aku tidak mampu shalat berdiri?” “Lakukanlah dengan 
duduk”, jawab beliau. Ia bertanya lagi, “Jika aku tidak mampu melakukannya dengan 
berdiri?” “Lakukanlah dengan tidur terlentang sebagaimana engkau tidur di ranjangmu”, 
jawab beliau. 
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Dalam kitab Da’â`im al-Islam terdapat sebuah hadis bahwa pada sepuluh malam terakhir 
Rasulullah saw menggulung tempat tidur beliau demi melakukan ibadah dan pada malam 
kedua puluh tiga beliau membangunkan seluruh keluarga beliau, serta memercikkan air 
ke wajah mereka yang tertidur. Pada malam ini. Sayidah Fatimah as tidak mengizinkan 
seorang pun dari keluarga beliau untuk tidur dan beliau mengobati tidur mereka dengan 
cara membuat makanan, serta mempersiapkan mereka untuk malam itu dari sejak siang. 
Yaitu, beliau memerintahkan mereka untuk tidur dan beristirahat pada siang hari 
sehingga pada malam harinya mereka tidak tertidur dan dapat menghidupkan malam itu. 
Beliau sering berkata, “Orang yang celaka adalah orang yang terhalang pada malam ini 
(untuk menghidupkannya).”  

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Imam ash-Shadiq as pernah tertimpa penyakit 
parah. Ketika malam kedua puluh tiga tiba, beliau memerintahkan para pembantu beliau 
untuk menggotongnya ke masjid. Pada malam itu beliau menginap di masjid hingga pagi 
hari. 

Allamah al-Majlisi berkata, “Hendaknya kita membaca Al-Qur’an semampu kita pada 
malam ini dan doa-doa ash-Shahîfah as-Sajjâdiyah, khususnya doa Makârim al-Akhlâq 
dan doa Taubat. Kita juga harus menghormati siang hari malam Lailatul Qadr dan 
menyibukkan diri dengan ibadah, membaca Al-Qur’an, dan doa, karena dalam beberapa 
hadis yang mu’tabar disebutkan bahwa siang hari malam Lailatul Qadr adalah seperti 
malamnya. 

Malam Kedua Puluh Tujuh  

Pada malam ini mandi sangat ditekankan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada 
malam ini Imam Zainul Abidin as selalu mengulang-ulang doa berikut ini dari permulaan 
hingga akhir malam. 

اَللَّهم ارزقِْني التجاِفي عن داِر الْغروِر و الِْإنابةَ ِإلَى داِر 
 الْخلُوِد و الِْإسِتعداد ِللْموِت قَبلَ حلُوِل الْفَوِت

Ya Allah, anugerahkanlahkepadaku menjauhi liang keangkuhan, kembali kepada istana 
kekekalan, dan mempersiapkan diri untuk mati sebelum datangnya ajal.  

Malam Terakhir  

Malam terakhir bulan Ramadhan adalah sebuah malam yang penuh berkah. Pada malam 
ini terdapat beberapa amalan berikut ini: 

Pertama, mandi. 
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Kedua, menziarahi Imam Husain as. 

Ketiga, membaca surah al-An’am, al-Kahfi, Yasin dan seratus kali astaughfirullôh wa 
atûbu ilaih. 

Keempat, membaca doa yang telah dinukil oleh Syaikh al-Kulaini ra dari Imam ash-
Shadiq as berikut ini: 

للَّهم هذَا شهر رمضانَ الَِّذي أَنزلْت ِفيِه الْقُرآنَ و قَد اَ
 ِمن رالْفَج طْلُعأَنْ ي با رِم يالْكَِري ِهكجذُ ِبووأَع و مرصت

 ةٌ أَوِبعت ِليِقب لَك انَ وضمر رهش مرصتي ِذِه أَوه لَِتيلَي
ت بذَنأَلْقَاك موِبِه ي ِنيذِّبعأَنْ ت دِري  

Ya Allah, ini adalah bulan Ramadhan yang Engkau telah menurunkan Al-Qur’an di 
dalamnya dan ia telah berlalu. Aku berlindung kepada Dzat-Mu Yang Mulis, ya Rabbi 
supaya fajar malamku ini tidak terbit atau bulan Ramadhan ini berlalu sedangkan aku 
masih memiliki tanggungan untuk-Mu atau dosa yang dengannya Engkau akan 
menyiksaku pada hari aku berjumpa dengan-Mu.  

Kelima, membaca doa yâ mudabbirol umûr seperti telah disebutkan pada amalan malam 
kedua puluh tiga. 

Keenam, mengucapkan salam perpisahan dengan bulan Ramadhan dengan membaca doa 
perpisahan yang telah diriwayatkan oleh Syaikh al-Kulaini, Syaikh Shaduq, Syaikh 
Mufid, Syaikh Thusi, dan Sayid Ibn Thawus ra. Mungkin doa yang paling utama untuk 
hal ini adalah doa ke-45 dari ash-Shahifah as-Sajjâdiyah. Dan Sayid Ibn Thawus 
meriwayatkan dari Imam ash-Shadiq as bahwa barangsiapa mengucapkan salam 
perpisahan dengan bulan Ramadhan seraya membaca  

مِر رهِلش اِميِصي ِد ِمنهالْع آِخر لْهعجالَ ت ماَللَّه انَ وض
ِلي تغَفَر قَد لَِة ِإالَّ وِذِه اللَّيه رفَج طْلُعأَنْ ي ذُ ِبكوأَع 
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Ya Allah, janganlah Kau jadikan bulan ini sebagai masa terakhirku untuk berpuasa dalam 
bulan Ramadhan dan aku berlindung kepada-Mu supaya fajar malam ini tidak terbit 
kecuali Engkau telah menhampuniku 

maka Allah SWT akan mengampuninya sebelum pagi tiba dan Ia akan menganugrahkan 
kepadanya taubat dan kembali ke (haribaan-Nya). 

Sayid Ibn Thawus dan Syaikh Shaduq ra meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah al-Anshari 
ra bahwa ia berkata, “Aku pernah bertamu ke rumah Rasulullah pada malam terakhir 
Jumat terakhir bulan Ramadhan. Ketika melihatku, beliau berkata, ‘Wahai Jabir, malam 
ini adalah Jumat terakhir bulan Ramadhan ini. Maka, ucapkanlah selamat tinggal 
kepadanya dan ucapkanlah 

 هلْتعفَِإنْ ج ،اها ِإياِمنِصي ِد ِمنهالْع آِخر لْهعجالَ ت ماَللَّه
 فَاجعلِْني مرحوما و الَ تجعلِْني محروما

Ya Allah, janganlah Kau jadikan bulan ini masa terakhir bagi puasa kami dalam bulan 
Ramadhan. Jika Engkau memnjadikannya sebagai masa terakhirku, maka jadikanlah aku 
sebagai orang yang dikasihani dan jangan Kau jadikan aku orang yang terhalangi. 

Sesungguhnya orang yang membaca doa ini pada hari ini, ia akan mendapatkan salah satu 
dari dua keutamaan ini: ia akan sampai kepada bulan bulan Ramadhan mendatang atau 
mendapatkan rahmat dan ampunan Ilahi yang tak terhingga.’” 

Sayid Ibn Thawus dan Syaikh al-Kaf’ami meriwayatkan dari Rasulullah saw, 
“Barangsiapa melaksanakan shalat sebanyak sepuluh rakaat pada malam terakhir bulan 
Ramadhan dengan membaca surah al-Fatihah sekali dan surah at-Tauhid sebanyak 
sepuluh kali pada setiap rakaat, ketika ruku’ dan sujud membaca subhânallôh wal hamdu 
lillâh wa lâ ilâha illallôh wallôhu akbar sebanyak sepuluh kali, membaca tasyahhud dan 
salam setelah setiap dua rakaat, dan setelah selesai mengerjakan kesepuluh rakaat 
tersebut, ia bersitighfar[7] sebanyak seribu kali, serta setelah membaca istighfar ia 
melakukan sujud seraya membaca 

يوم، يا ذَا الْجالَِل و الِْإكْراِم، يا رحمانَ الدنيا يا حي يا قَ
 و نِليالْأَو ا ِإلَهي ،اِحِمنيالر محا أَرا، يمهمِحير ِة والْآِخر و



 172 

 ا ونامِصي ا ونالَتا صلْ ِمنقَبت ا ونبوا ذُنلَن اغِْفر ،نالْآِخِري
ناماِقي 

Wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang Maha Berdiri Sendiri, wahai Pemilik keagungan 
dan kemuliaan, wahai Yang Maha Pengasih dan Penyayang di dunia dan akhirat, wahai 
Yang Lebih Pengasih dari para pengasih, wahai Tuhan para makhluk pertama dan 
terakhir, ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah shalat, puasa, dan ibadah kami,  

demi hak Dzat yang telah mengutusku dengan kenabian, malaikat Jibril telah 
memberitahukan kepadaku dari malaikat Israfil dari Tuhannya SWT bahwa ia tidak 
bangun dari sujudnya kecuali Ia telah mengampuninya, menerima bulan Ramadhannya, 
dan memaafkan dosa-dsoanya.” 

Menurut sebuah hadis, shalat ini juga bisa dikerjakan pada malam hari raya Idul Fitri. 
Hanya saja, sebagai ganti dari tasbih ruku’ dan sujud tersebut, kita membaca tasbihât 
arba’ah dan sebagai ganti dari ighfir lanâ dzunûbanâ ... kita membaca ighfir lî dzunûbî wa 
taqobbal shaumî wa sholâti wa qiyâmî. 

Hari Ketiga Puluh  

Untuk hari terakhir (bulan Ramadhan) ini, Sayid Ibn Thawus ra telah menukil sebuah doa 
yang dimulai dengan ungkapan Allôhumma innaka arhamur-rôhimîn. Karena mayoritas 
masyarakat pada hari ini mengkhatamkan Al-Qur’an, selayaknya mereka membaca doa 
ke-42 ash-Shahîfah as-Sajjâdiyah setelah mengkhatamkannya. Jika mereka mau, mereka 
bisa juga membaca doa ringkas yang telah diriwayatkan oleh Syaikh Thusi dari Amirul 
Mukminin as ini. 

  ،ِنيدآِن بِملْ ِبالْقُرعتاس و ،ِريدآِن صِبالْقُر حراش ماَللَّه
 يأَِعن و ،اِنيآِن ِلسِبالْقُر أَطِْلق و ،ِريصآِن بِبالْقُر رون و

 نه الَ حولَ و الَ قُوةَ ِإالَّ ِبكعلَيِه ما أَبقَيتِني، فَِإ

Ya Allah, lapangkanlah dengan (perantara) Al-Qur’an dadaku, pergunakanlah dengan Al-
Qur’an tubuhku, sinarkanlah dengan Al-Qur’an mataku, bukakanlah dengan Al-Qur’an 
mulutku, dan bantulah aku terhadapnya selama Engkau masih memberikan hidup 
kepadaku, karena tiada daya dan kekuatan selain dengan (pertolongan)-Mu.  
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Begitu juga bacalah doa yang telah diriwayatkan dari Amirul Mukminin as berikut ini. 

الَصِإخ و نِبِتيخالْم اتبِإخ أَلُكأَس يِإن ماَللَّه و نوِقِنيالْم 
 ةَ ِمنمِنيالْغ اِن ومقَاِئِق الِْإيح قَاقِتحاس اِر ورافَقَةَ الْأَبرم

 اِئمزع و ِتكمحر بوجو كُلِّ ِإثٍْم و ةَ ِمنالَمالس و كُلِّ ِبر
 مغِفرِتك و الْفَوز ِبالْجنِة و النجاةَ ِمن الناِر

Ya Allah, kekhusyukan orang-orang yang khusyuk, keikhlasan orang-orang yang ikhlas, 
bersahabat dengan orang-orang yang baik, keberhakan mendapatkan hakikat kimanan, 
kesempatan untuk mendapatkan setiap kebaikan, ketejagaan dari setiap dosa, kewajiban 
(mendapatkan) rahmat-Mu dan ampunan-Mu yang pasti, kemenangan dengan 
(mendapatkan) surga, dan keselamatan dari api neraka.  

Penutup 

Shalat dan Doa-doa Siang dan Malam Yang Masyhur 

Shalat-shalat di Malam RamadhanYang Masyhur  

Dalam kitab Zâd al-Ma’âd pasal terakhir amalan-amalan bulan Ramadhan, Allamah al-
Majlisi ra telah menyebutkan semua itu. Di sini kami rasa cukup menukil apa yang telah 
beliau sebutkan tersebut. 

Malam Pertama 

Shalat sebanyak empat rakaat dengan membaca surah at-Tauhid sebanyak lima belas kali 
setelah membaca surah al-Fatihah pada setiap rakaat. 

Malam Kedua 

Shalat empat rakaat dengan membaca surah al-Qadr sebanyak dua puluh kali setelah 
membaca surah al-Fatihah pada setiap rakaat. 

Malam Ketiga 

Shalat sepuluh rakaat dengan membaca surah al-Fatihah sekali dan at-Tauhid sebanyak 
lima puluh kali pada setiap rakaat. 



 174 

Malam Keempat 

Shalat delapan rakaat dengan membaca surah al-Fatihah sekali dan surah al-Qadr 
sebanyak dua puluh kali pada setiap rakaat. 

Malam Kelima 

Shalat dua rakaat dengan membaca surah al-Fatihah sekali dan at-Tauhid sebanyak lima 
puluh kali pada setiap rakaat. Dan setelah mengucapkan salam, membaca Allôhumma 
sholli ‘alâ Muhammad wa Âli Muhammad sebanyak seratus kali. 

Malam Keenam 

Shalat empat rakaat dengan membaca surah al-Fatihah dan surah al-Mulk pada setiap 
rakaat. 

Malam Ketujuh  

Shalat empat rakaat dengan membaca surah al-Fatihah sekali dan al-Qadr sebanyak tiga 
belas kali pada setiap rakaat.  

Malam Kedelapan 

Shalat dua rakaat dengan membaca surah al-Fatihah sekali dan at-Tauhid sebanyak 
sepuluh kali pada setiap rakaat. Setelah mengucapkan salam, membaca subhânallôh 
sebanyak seribu kali. 

Malam Kesembilan 

Shalat enam rakaat antara shalat Isya’ dan waktu tidur dengan membaca surah al-Fatihah 
sekali dan ayat kursi sebanyak tujuh kali pada setiap rakaat. Setelah selesai, membaca 
Allôhumma sholli ‘alâ Muhammad wa Âli Muhammad sebanyak lima puluh kali. 

Malam Kesepuluh 

Shalat dua puluh rakaat dengan membaca surah al-Fatihah sekali dan at-Tauhid sebanyak 
tiga puluh kali. 

Malam Kesebelas 

Shalat dua rakaat dengan membaca surah al-Fatihah sekali dan al-Kautsar sebanyak dua 
puluh kali pada setiap rakaat. 

Malam Kedua Belas 
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Shalat delapan rakaat dengan membaca surah al-Fatihah sekali dan al-Qadr sebanyak tiga 
puluh kali pada setiap rakaat. 

Malam Ketiga Belas 

Shalat empat rakaat dengan membaca surah al-Fatihah sekali dan at-Tauhid sebanyak dua 
puluh lima kali pada setiap rakaat. 

Malam Keempat Belas 

Shalat enam rakaat dengan membaca surah al-Fatihah sekali dan az-Zalzalah sebanyak 
tiga puluh kali pada setiap rakaat. 

Malam Kelima Belas 

Shalat empat dengan membaca surah at-Tauhid sebanyak seratus kali setelah membaca 
al-Fatihah pada dua rakaat pertama dan lima puluh kali surah at-Tauhid (setelah 
membaca surah al-Fatihah) pada dua rakaat berikutnya. 

Malam Keenam Belas 

Shalat dua belas rakaat dengan membaca surah al-Fatihah dan dua belas kali surah at-
Takatsur pada setiap rakaat. 

Malam Ketujuh Belas 

Shalat dua rakaat dengan membaca surah al-Fatihah dan surah sekehendak hati pada 
rakaat pertama dan pada rakaat kedua surah al-Fatihah dan seratus kali surah at-Tauhid. 
Setelah mengucapkan salam, membaca lâ ilâha illallôh sebanyak seratus kali. 

Malam Kedelapam Belas 

Shalat empat rakaat dengan membaca surah al-Fatihah dan dua puluh lima kali surah al-
Kautsar pada setiap rakaat. 

Malam Kesembilan Belas 

Shalat lima puluh rakaat dengan membaca surah al-Fatihah dan lima puluh kali surah az-
Zalzalah. Mungkin maksudnya adalah dalam setiap satu rakaat membaca surah tersebut 
sekali, (bukan lima puluh kali). Karena, sangat sulit untuk membaca surah az-Zalzalah 
sebanyak 2500 kali dalam semalam. 

Malam Kedua Puluh, Kedua Puluh Satu, Kedua Puluh Dua, Kedua Puluh Tiga, dan 
Kedua puluh Empat 

Shalat delapan rakaat dengan membaca surah sesuka hati. 
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Malam Kedua Puluh Lima 

Shalat delapan rakaat dengan membaca surah al-Fatihah dan sepuluh kali surah at-Tauhid 
pada setiap rakaat. 

Malam Kedua Puluh Enam 

Shalat delapan rakaat dengan membaca surah al-Fatihah dan seratus kali surah at-Tauhid 
pada setiap rakaat. 

Malam Kedua Puluh Tujuh  

Shalat empat rakaat dengan membaca surah al-Fatihah dan al-Mulk pada setiap rakaat. 
Jika tidak mampu, hendaknya membaca surah at-Tauhid sebanyak dua puluh kali. 

Malam Kedua Puluh Delapan 

Shalat enam rakaat dengan membaca surah al-Fatihah, seratus kali ayat Kursi, seratus kali 
surah at-Tauhid, dan seratus kali surah al-Kautsar pada setiap rakaat. Setelah selesai 
mengerjakan shalat, kirimkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarganya sebanyak 
seratus kali.  

Penulis berkata, “Menurut apa yang telah kutemukan (dalam beberapa hadis), cara 
mengerjakan shalat malam kedua puluh delapan adalah enam rakaat dengan membaca 
surah al-Fatihah, sepuluh kali ayat Kursi, sepuluh kali surah al-Kautsar, sepuluh kali 
surah at-Tauhid, dan seratus kali shalawat. 

Malam Kedua Puluh Sembilan 

Shalat dua rakaat dengan membaca surah al-Fatihah dan dua puluh kali surah at-Tauhid 
pada setiap rakaat. 

Malam Ketiga Puluh 

Shalat dua belas rakaat dengan membaca surah al-Fatihah dan dua puluh kali surah at-
Tauhid pada setiap rakaat. Setelah selesai mengerjakan shalat, membaca shalawat untuk 
Muhammad dan keluarga Muhammad sebanyak seratus kali.  

Shalat-shalat tersebut dilakukan dengan satu salam setiap selesai mengerjakan dua rakaat. 

Doa-doa Harian 

Diriwayatakan dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah saw telah menjelaskan keutamaan yang 
tak terhingga bagi puasa setiap hari dalam bulan Ramadhan, dan beliau juga telah 
menentukan doa-doa khusus untuk setiap harinya yang memiliki keutamaan dan pahala 
yang sangat banyak. Di sini kami hanya ingin menyebutkan doanya saja. 
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Doa Hari Pertama 

 امِه ِقيِفي اِميِقي و ناِئِميالص امِه ِصيِفي اِميلْ ِصيعاج ماَللَّه
 ِميرج ِلي به و ناِفِليِة الْغمون نِه عِفي ِنيهبن و نالْقَاِئِمي

 عِن الْمجِرِمينِفيِه يا ِإلَه الْعالَِمين و اعف عني يا عاِفيا 

Ya Allah, jadikanlah puasa dan ibadahku di bulan ini seperti puasa orang-orang sejati, 
bangunkanlah aku di bulan ini dari kelelapan tidur orang-orang yang lupa ampunilah 
segala kesalahanku, wahai Tuhan semesta alam, dan ampunilah aku, wahai pengampun 
orang-orang yang bersalah. 

Doa Hari Kedua 

 و ِطكخس ِه ِمنِفي ِنيبنج و اِتكضرِه ِإلَى مِفي ِنيبقَر ماَللَّه
 محا أَري ِتكمحِبر اِتكاَءِة آيِه ِلِقرِفي فِّقِْنيو و اِتكِقمن

ناِحِميالر 

Ya Allah, dekatkanlah aku di bulan ini dari ridha-Mu, hindarkanlah aku di bulan ini dari 
kemurkaan-Mu, dan anugerahkanlah taufik kepadaku di bulan ini untuk membaca ayat-
ayat (kitab)-Mu.Dengan rahmat-Mu, wahai Dzat Yang Lebih Pengasih dari para pengasih. 

Doa Hari Ketiga 

 ِه ِمنِفي ِنياِعدب و هِبينالت و نِه الذِّهِفي قِْنيزار ماَللَّه
السفَاهِة و التمِويِه و اجعلْ ِلي نِصيبا ِمن كُلِّ خيٍر تنِزلُ 

نِديوالْأَج دوا أَجي ِدكوِه، ِبجِفي 
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Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku di bulan ini kecerdasan dan kesadaran diri, 
jauhkanlah aku di bulan ini dari ketololan dan kesesatan, dan limpahkanlah kepadaku 
sebagian dari setiapkebajikan yang Engkau turunkan di bulan ini. Dengan 
kedermawanan-Mu, wahai Dzat Yang Lebih Dermawan dari para dermawan. 

Doa Hari Keempat 

 ةَ ِذكِْركالَوِه حِفي أَِذقِْني و ِركِة أَملَى ِإقَامِه عِفي ِنيقَو ماَللَّه
و أَوِزعِني ِفيِه ِلأَداِء شكِْرك ِبكَرِمك و احفَظِْني ِفيِه 

ناِظِريالن رصا أَبي ِركِست و ِبِحفِْظك 

Ya Allah, kuatkanlah diriku di bulan ini untuk melaksanakan perintah-Mu, anugerahkan 
kepadaku di bulan ini kemanisan mengingat-Mu, dengan kemurahan-Mu berikanlah 
kesempatan kepadaku di bulan ini untuk bersyukur kepada-Mu demi kemurahan-Mu, dan 
dengan penjagaan dan tirai-Mu jagalah diriku di bulan ini, wahai Dzat Yang Lebih 
Melihat dari orang-orang yang melihat. 

Doa Hari Kelima 

 ِه ِمنِفي لِْنيعاج و نِفِريغتسالْم ِه ِمنِفي لِْنيعاج ماَللَّه
 ِمن أَوِلياِئك ِعباِدك الصاِلِحين الْقَاِنِتين و اجعلِْني ِفيِه

ناِحِميالر محا أَري أْفَِتكِبر نِبيقَرالْم 

Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini dari golongan orang-orang yang memohon 
pengampunan, jadikanlah aku di bulan ini dari dari golongan hamba-hamba-Mu yang 
saleh dan pasrah, dan jadikanlah aku di bulan ini dari golongan para kekasih-Mu yang 
dekat dengan-Mu. Dengan kasih sayang-mu wahai Dzat Yang Lebih Pengasih dari para 
pengasih. 

Doa Hari keenam 
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 ِنيِربضالَ ت و ِتكِصيعِض مرعِه ِلتِفي ذُلِْنيخالَ ت ماَللَّه
ياِط نِقمِتك و زحِزحِني ِفيِه ِمن موِجباِت سخِطك ِبِس

ناِغِبيِة الرغْبى رهتنا مي كاِديأَي و كنِبم 

Ya Allah, jangan Kau hinakan aku di bulan ini karena keberanianku bermaksiat kepada-
Mu, jangan Kau cambuk aku dengan cambuk kemurkaan-Mu dan jauhkanlah aku dari 
(segala perbuatan) yang menyebabkan murka-Mu. Dengan anugerah dan kekuasaan-Mu 
wahai Puncak Harapan para pengharap. 

Doa Hari Ketujuh 

 ِه ِمنِفي ِنيبنج اِمِه وِقي اِمِه ولَى ِصيِه عِفي يأَِعن ماَللَّه
واِتِه و آثَاِمِه و ارزقِْني ِفيِه ِذكْرك ِبدواِمِه ِبتوِفيِقك يا هفَ

نِضلِّيالْم اِديه 

Ya Allah, bantulah aku di bulan ini dalam melaksanakan puasa dan ibadah, jauhkanlah 
aku di bulan ini dari kesalahan dan doa-dosa (yang tidak pantas dilaksanakan) di 
dalamnya, dan anugerahkanlah kepadaku di bulan ini (kesempatan untuk) mengingat-Mu 
untuk selamanya. Dengan taufik-Mu, wahai penunjuk jalan orang-orang yang sesat. 

Doa Hari Kedelapan 

عام الطَّعاِم و ِإفْشاَء اَللَّهم ارزقِْني ِفيِه رحمةَ الْأَيتاِم و ِإطْ
نأَ الْآِمِليلْجا مي ِلكاِم ِبطَوةَ الِْكربحص الَِم والس 

Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku di bulan ini untuk mengasihani anak-anak yatim, 
memberi makan, menebarkan salam dan bersahabat dengan orang-orang mulia. Dengan 
keutamaan-Mu, wahai Tempat Bernaung orang-orang yang berharap. 
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Doa Hari Kesembilan 

 ِدِنياه ِة واِسعالْو ِتكمحر ا ِمنبِصيِه نِفي لْ ِليعاج ماَللَّه
 اِتكضرِإلَى م ِتياِصيذْ ِبنخ ِة واِطعالس ِنكاِهيرِه ِلبِفي

 ِمعِة ِبمحبِتك يا أَملَ الْمشتاِقينالْجا

Ya Allah, limpahkanlah kepadaku di bulan sebagian dari rahmat-Mu yang luas, 
tunjukanlah aku di bulan ini kepada tanda-tanda-Mu yang terang, dan tuntunlah aku 
kepada ridha-Mu yang maha luas. Dengan cinta-Mu wahai harapan orang-orang yang 
rindu. 

Doa Hari Kesepuluh 

 ِه ِمنِفي لِْنيعاج و كلَيع نكِِّليوتالْم ِه ِمنِفي لِْنيعاج ماَللَّه
 اِنكسِبِإح كِإلَي نِبيقَرالْم ِه ِمنِفي لِْنيعاج و كيلَد نالْفَاِئِزي

 ِلِبينيا غَايةَ الطَّا

Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini dari golongan orang-orang yang bertawakal kepada-
Mu, jadikanlah aku di bulan ini dari golongan orang-orang yang jaya di haribaan-Mu, dan 
jadikanlah aku di bulan ini dari golongan orang-orang yang telah dekat kepada-Mu. 
Dengan kebaikan-Mu wahai tujuan orang-orang yang berharap. 

Doa Hari Kesebelas 

 و قوِه الْفُسِفي ِإلَي هكَر انَ وسِه الِْإحِفي ِإلَي ببح ماَللَّه
 الِْعصيانَ و حرم علَي ِفيِه السخطَ و النيرانَ ِبعوِنك يا

نِثيِغيتساثَ الْمِغي 
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Ya Allah, cintakanlah kepadaku di bulan ini berbuat kebajikan, bencikanlah kepadaku di 
bulan ini kefasikan dan maksiat, dan cegahlah dariku di bulan ini kemurkaan dan neraka-
(Mu). Dengan pertolongan-Mu wahai Penolong para peminta pertolongan. 

Doa Hari Kedua Belas 

اَللَّهم زيني ِفيِه ِبالستِر و الْعفَاِف و استرِني ِفيِه ِبِلباِس 
الْقُنوِع و الْكَفَاِف و احِملِْني ِفيِه علَى الْعدِل و الِْإنصاِف 

 ك يا ِعصمةَ الْخاِئِفينو آِمني ِفيِه ِمن كُلِّ ما أَخاف ِبِعصمِت

Ya Allah, hiasilah diriku di bulan ini dengan menutupi (segala kesalahanku) dan rasa 
malu, pakaikanlah kepadaku di bulan ini pakaian qana’ah dan mencegah diri, tuntunlah 
aku di bulan ini untuk berbuat adil,dan kesadaran, dan jagalah aku di bulan ini dari setiap 
yang kutakuti. Dengan penjagaan-Mu wahai Penjaga orang-orang yang ketakutan. 

Doa Hari Ketiga Belas 

اَللَّهم طَهرِني ِفيِه ِمن الدنِس و الْأَقْذَاِر و صبرِني ِفيِه علَى 
و اِر واِت الْأَقْدكَاِئن ِنكواِر ِبعرِة الْأَببحص قَى وِه ِللتِفي فِّقِْني

 يا قُرةَ عيِن الْمساِكيِن

Ya Allah, sucikanlah aku di bulan ini dari segala jenis kotoran, jadikanlah aku di bulan 
ini sabar menerima setiap ketentuan-(Mu), dan anugerahkanlah taufik kepadaku di bulan 
ini untuk meraih takwa dan bersahabat dengan orang-orang yang bijak. Dengan 
pertolongan-Mu wahai Kententraman hati orang-orang miskin. 

Doa Hari keempat Belas 
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الْخ ِه ِمنِفي أَِقلِْني اِت وثَرِه ِبالْعِفي اِخذِْنيؤالَ ت ماَللَّه ا وطَاي
 ِتكالْآفَاِت ِبِعز ا واليا ِللْبضِه غَرِفي لِْنيعجالَ ت اِت وفَوالْه

نِلِميسالْم ا ِعزي 

Ya Allah, jangan Kau siksa aku di bulan ini karena kesalahan-kesalahanku, 
selamatkanlah aku di bulan ini dari segala kesalahan, dan jangan Kau jadikan aku di 
bulan ini tempat persinggahan malapetaka dan bala. Dengan kemuliaan-Mu wahai 
Kemuliaan muslimin. 

Doa Hari Kelima Belas 

 ِريدِه صِفي حراش و ناِشِعيةَ الْخِه طَاعِفي قِْنيزار ماَللَّه
 ماِنك يا أَمانَ الْخاِئِفينِبِإنابِة الْمخِبِتين ِبأَ

Ya Allah, anugerahkanlahkepadaku di bulan ini ketaatan orang-orang yang khusyuk, dan 
lapangkanlah dadaku di bulan ini karena taubat orang-orang yang mencintai-Mu. Dengan 
perlindungan-Mu wahai Pengaman orang-orang yang takut. 

Doa Hari Keenam Belas 

اَللَّهم وفِّقِْني ِفيِه ِلموافَقَِة الْأَبراِر و جنبِني ِفيِه مرافَقَةَ 
داِر الْقَراِر ) ِفي(الْأَشراِر و آِوِني ِفيِه ِبرحمِتك ِإلَى 

نالَِميالْع ا ِإلَهي ِتكِبِإلَِهي 

Ya Allah, berikanlah taufik kepadaku di bulan ini untuk berkumpul bersama orang-orang 
baik, jauhkanlah aku di bulan ini dari bersahabat dengan orang-orang jahat, dan dengan 
rahmat-Mu tampatkanlah aku di bulan ini di dalam rumah keabadian. Dengan ketuhanan-
Mu wahai Tuhan sekalian alam. 
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Doa Hari Ketujuh Belas 

 اِئجوِه الْحِفي اقِْض ِلي اِل وماِلِح الْأَعِه ِلصِفي ِدِنياه ماَللَّه
و الْآمالَ يا من الَ يحتاج ِإلَى التفِْسيِر و السؤاِل يا عاِلما 

  و آِلِه الطَّاِهِرينِبما ِفي صدوِر الْعالَِمين صلِّ علَى محمٍد

Ya Allah, tunjukkanlah aku di bulan ini kepada amal yang saleh, dan berikanlah 
kepadaku di bulan ini segala keperluan dan cita-citaku, wahai Dzat yang tidak 
membutuhkan penjelasan dan permintaan, wahai Dzat yang mengetahui segala rahasia 
yang ada di hati manusia, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya 
yang suci. 

Doa Hari Kedelapan Belas 

اَللَّهم نبهِني ِفيِه ِلبركَاِت أَسحاِرِه و نور ِفيِه قَلِْبي ِبِضياِء 
لَى اتباِع آثَاِرِه ِبنوِرك يا منور أَنواِرِه و خذْ ِبكُلِّ أَعضاِئي ِإ

ناِرِفيِب الْعقُلُو 

Ya Allah, beritahukanlah kepadaku di bulan ini segala berkah yang tersimpan di dua 
pertiga malamnya, terangkan hatiku di bulan ini dengan cahayanya, dan bimbinglah 
seluruh anggota tubuhku di bulan ini untuk mengikuti tanda-tanda keagungannya. 
Dengan cahaya-Mu wahai penerang hati para ‘arif. 

Doa Hari Kesembilan Belas 

اَللَّهم وفِّر ِفيِه حظِّي ِمن بركَاِتِه و سهلْ سِبيِلي ِإلَى خيراِتِه 
 حسناِتِه يا هاِديا ِإلَى الْحق الْمِبيِنو الَ تحِرمِني قَبولَ 



 184 

Ya Allah, sempurnakanlah bagianku di bulan ini dengan berkahnya, permudahlah jalanku 
untuk menempuh kebaikannya, dan janganlah Kau halangi diriku untuk menerima 
kebaikannya, wahai Penunjuk Jalankepada kebenaran yang nyata. 

Doa Hari Kedua Puluh 

 ابوِه أَبِفي ينع أَغِْلق اِن والِْجن ابوِه أَبِفي ِلي حافْت ماَللَّه
 ِة ِفينِكيِزلَ السنا مآِن يِة الْقُرِه ِلِتالَوِفي فِّقِْنيو اِن وريالن

نِمِنيؤِب الْمقُلُو 

Ya Allah, bukalah bagiku di bulan ini pintu-pintu surga, tutuplah untukku di bulan ini 
pintu-pintu neraka, dan berikanlah taufik kepadaku di bulan ini untuk membaca Al-
Qur’an, wahai Penurun ketenangan di hati mukminin. 

Doa Hari Kedua Puluh Satu 

ي ِفيِه ِإلَى مرضاِتك دِليالً و الَ تجعلْ اَللَّهم اجعلْ ِل
ِللشيطَاِن ِفيِه علَي سِبيالً و اجعِل الْجنةَ ِلي منِزالً و مِقيالً 

ناِئِج الطَّاِلِبيوح ا قَاِضيي 

Ya Allah, berikanlah kepadaku di bulan ini sebuah petunjuk untuk mencapai keridhaan-
Mu, jangan Kau beri kesempatan kepada setan di bulan ini untuk menggodaku, dan 
jadikanlah surga sebagai tempat tinggal dan bernaungku, wahai Pemberi segala 
kebutuhan orang-orang yang meminta. 

Doa Hari Kedua Puluh Dua 
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 أَبواب فَضِلك و أَنِزلْ علَي ِفيِه بركَاِتك اَللَّهم افْتح ِلي ِفيِه
و وفِّقِْني ِفيِه ِلموِجباِت مرضاِتك و أَسِكني ِفيِه بحبوحاِت 

نيطَرضِة الْموعد بِجيا مي اِتكنج 

Ya Allah, bukalah bagiku di bulan ini pintu-pintu anugerah-Mu, turunkanlah kepadaku di 
bulan ini berkah-berkah-Mu, berikanlah taufik kepadaku di bulan ini untuk mencapai 
keridhaan-Mu, dan tempatkanlah aku di bulan ini di tengah-tengah surga-Mu, wahai 
Pengabul permintaan orang-orang yang ditimpa kesulitan. 

Doa Hari Kedua Puluh Tiga 

 ِب وويالْع ِه ِمنِفي ِنيرطَه ِب ووالذُّن ِه ِمنِفي اغِْسلِْني ماَللَّه
نذِْنِبياِت الْمثَرلَ عِقيا مِب يى الْقُلُوقْوِه ِبتِفي قَلِْبي ِحنتام 

Ya Allah, sucikanlah aku di bulan ini dari dosa-dosa, bersihkanlah aku di bulan ini dari 
segala aib, dan ujilah aku di bulan ini dengan ketakwaan, wahai Pemaaf segala kesalahan 
orang-orang yang berdosa. 

Doa Hari Kedua Puluh Empat 

 كِذيؤا يِمم ذُ ِبكوأَع و كِضيرا يِه مِفي أَلُكأَس يِإن ماَللَّه
 و ادوا جي كِصيالَ أَع و كعِه ِلأَنْ أُِطيِفي قِفيوالت أَلُكأَس

 َالساِئِلين

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu di bulan ini segala yang mendatangkan keridhaan-
Mu, aku berlindung kepada-Mu dari segala yang dapat menimbulkan murka-Mu, dan aku 
memohon kepada-Mu taufik untuk menaati-Mu dan tidak bermaksiat kepada-Mu, wahai 
Yang Maha Dermawan terhadap para pemohon. 
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Doa Hari Kedua Puluh Lima 

اَللَّهم اجعلِْني ِفيِه مِحبا ِلأَوِلياِئك و معاِديا ِلأَعداِئك مستنا 
ِة خنِبسنيِبيِب النقُلُو اِصما عي اِئكِبيِم أَنات 

Ya Allah, jadikanlah aku di bulan ini pencinta para kekasih-Mu, pembenci para musuh-
Mu, mengikuti sunnah penutup para nabi-Mu, wahai Penjaga hati para nabi. 

Doa Hari Kedua Puluh Enam 

عاج ماَللَّه ا ورفُوغِه مِفي ِبيذَن ا وركُوشِه مِفي ِييعلْ س
ناِمِعيالس عما أَسا يروتسِه مِفي ِبييع الً ووقْبِه مِفي ِليمع 

Ya Allah, jadikanlah usahaku di bulan ini disyukuri, dosaku diampuni, amalku diterima 
dan kejelekanku ditutupi, wahai Dzat Yang Lebih Mendengar dari orang-orang yang 
mendengar. 

Doa Hari Kedua Puluh Tujuh 

 ِه ِمنِفي ِريوأُم ريص ِر ولَِة الْقَدلَ لَيِه فَضِفي قِْنيزار ماَللَّه
نطَّ عح و ِرياِذيعلْ ماقْب ِر وسِر ِإلَى الْيسالْع و بالذَّن ي

ناِلِحياِدِه الصفًا ِبِعبوؤا ري رالِْوز 

Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku di bulan ini keutamaan Lailatul Qadr, jadikanlah 
urusanku yang sulit menjadi mudah, terimalah ketidakmampuanku, dan hapuskanlah dosa 
dan kesalahanku, wahai Yang Maha Kasih kepada hamba-hamba-Nya yang saleh. 

Doa Hari Kedua Puluh Delapan 
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اَللَّهم وفِّر حظِّي ِفيِه ِمن النواِفِل و أَكِْرمِني ِفيِه ِبِإحضاِر 
 نا ماِئِل يسِن الْويب ِمن كِإلَي لَِتيِسيِه وِفي بقَر اِئِل وسالْم

 نيِلحالْم احِإلْح لُهغشالَ ي 

Ya Allah, sempurnakanlah bagiku di bulan ini ibadah-ibadah sunnah, muliakanlah aku di 
bulan ini dengan memahami setiap masalah (yang kuhadapi), dan dekatkanlah di bulan 
ini perantaraku menuju ke haribaan-Mu, wahai Dzat yang tak disibukkan oleh rintihan 
para perintih. 

Doa Hari Kedua Puluh Sembilan 

اَللَّهم غَشِني ِفيِه ِبالرحمِة و ارزقِْني ِفيِه التوِفيق و الِْعصمةَ 
ؤاِدِه الْما ِبِعبمِحيا رِة يمهاِهِب التغَي ِمن قَلِْبي رطَه و نِمِني 

Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu atasku, anugerahkanlah kepadaku di bulan ini taufik 
dan penjagaan, dan bersihkan hatiku di bulan ini dari mencela, wahai Dzat yang Maha 
Pengasih atas hamba-hamba-Nya yang Mukmin. 

Doa Hari Ketiga Puluh 

ماَللَّه اهضرا تلَى مِل عوالْقَب كِْر وِه ِبالشِفي اِميلْ ِصيعاج 
و يرضاه الرسولُ محكَمةً فُروعه ِبالْأُصوِل ِبحق سيِدنا 

نالَِميالْع بِهللا ر ِدمالْح و نآِلِه الطَّاِهِري ٍد ومحم   

Ya Allah, kabulkan puasaku di bulan ini sesuai dengan ridha-Mu dan ridha Rasul-Mu 
(sehingga) cabang-cabangnya kokoh karena pondasinya. Demi junjungan kami 
Muhammad dan keluarganya. Dan segala puja bagi Allah Tuhan semesta alam. 
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[1] Empat tasbîh adalah bacaan subhânallôh wal-hamdulillâh wa lâ ilâha illallôh wa-llôhu akbar. 
(Pen.) 

[2] Faraj adalah keleluasaan dan kelapangan setelah kesengsaraan. (Pen.) 

[3] Yang dimaksud dengan ‘awal tahun’ dalam riwayat itu—sebagaimana dipahami oleh para 
ulama—adalah hari pertama bulan. 

[4] Menghidupkan malam Lailatul Qadr adalah bangun pada malam itu hingga fajar menyingsing 
dengan melakukan ibadah. (Pen.) 

[5] Yaitu, ketika membaca yâ mudabbirol umûr hingga akhir.  

[6] Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah Anis al-Anshari hidup di sebuah desa di luar 
Madinah bernama Juhan. Ia pernah datang menjumpai Rasulullah saw. Ia berkata, “Rumahku 
sangat jauh dari kota (sehingga aku tidak dapat datang pada ketiga malam itu). Tolong tentukan 
bagiku kapankah aku harus datang”. Beliau memerintahkannya untuk datang pada malam kedua 
puluh tiga. Silakan lihat Tafsir al-Mîzân, jilid 20 , hal. 333 dalam tafsir surah al-Qadr. (Pen.) 

[7] Yaitu membaca astaughfirullôh wa atûbu ilaih. 


