
Keajaiban shalawat  

 

Bayak sekali keajaiban-keajaiban dari membaca shalawat, diantaranya adalah Shalawat dapat mendatangkan 
syafa'at. Syafa'at Nabi Muhammad saw merupakan sesuatu yang diimpikan oleh setiap muslim, dimanapun ia berada. Sebab 
setiap kaum muslim tidak akan bisa mengandalkan amaliyahnya semata dalam menghadapi dahsyatnya hari kiyamat, 
pertanyaan kubur dan peristiwa-peristiwa hebat yang terjadi di alam akhirat tanpa ada pertolongan atau syafa'at dari Nabi 
Muhammad saw. 

Adapun cara yang paling efektif untuk memperoleh syafa'at Nabi Muhammad saw adalah dengan banyak membaca 
shalawat kepada beliau. Barang siapa mencintai Nabi saw, maka pasti ia banyak membaca shalawat kepadanya. Buahnya ia 
akan mendekati surga. 

Mungkin hanya shalawat yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan bacaan dzikir yang lain, selain orang 
yang membacanya mendapatkan syafaat, shalawat ini menjadi sebab diampuninya dosa.Inilah keuntungan ganda yang 
diperoleh untuk orang yang suka membaca shalawat pada nabinya. 

Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa membaca shalawat pada ku 100 kali pada setiap hari jum'at, maka Allah 
mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosanya sebanyak buih lautan". 

Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa membaca shalawat kepadaku satu kali, maka dia dibersihkan dari dosanya, 
sedikitpun tidak tersisa sekalipun hanya sebesar atom". 

Dengan dihapusnya dosa-dosa orang yang membaca shalawat, maka dengan sendirinya ia akan masuk surga 
dengan mudah, karena seluruh dosanya sudah diampuni oleh Allah berkat bacaan shalawatnya kepada Nabi Muhammad saw. 

Semua amal perbuatan manusia di alam ini akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah nanti. Dari 
sekian banyak jenis amal ibadah yang dilakukan oleh manusia ada amal ibadah tertentu yang bisa dipakai oleh Rasulullah 
saw untuk mengenali umatnya, yaitu shalawat. 

Shalawat ini bisa dijadikan barometer untuk mengukur kadar kecintaan seseorang terhadap Nabinya, yaitu 
Muhammad saw.Selain itu, Jauh dekatnya seorang muslim dengan nabinya dapat dilihat dari sedikit banyaknya ia dalam 
membaca shalawat.Sebab orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang banyak membaca shalawat kepada 
nabinya. 

Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang 
paling banyak membaca shalawat kepadaku" 

Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya akan datang ke telagaku pada hari kiamat kaum-kaum yang hanya aku 
kenal karena mereka banyak membaca shalawat untukku". 

Dengan demikian, rugi besar bila seseorang tidak mau membaca shalawat kepada Rasulullah saw, atau membaca 
shalawat tapi ala kadarnya saja, tanpa disertai oleh keniatan yang ikhlas dan kemauanyang kuat untuk bisa berkumpul 
dengan Rasulullah nanti di akhirat. 

Orang yang membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw, shalawatnya akan langsung diterima oleh 
beliau.Karena itu, ia mengetahui siapa orang yang membaca shalawat kepadanya. 

Dengan demikian, semakin sering orang membaca shalawat maka semakin dikenal dirinya oleh beliau.Sebaliknya, 
orang yang tidak mau membaca shalawat, maka ia pun tidak mengenal dirinya. Meskipun dia mengaku sebagai umat nabi 
Muhammad, tapi umat dalam artian yang bersifat umum, bukan mengenal secara pribadi Nabinya.Nah, shalawat inilah 
sebagai sarana untuk mengenal beliau secara pribadi.Demikian pula, ia bisa mengenal dirinya, karena shalawat yang 
dibacanya akan langsung ia terima . 

Rasulullah saw bersabda: "Jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan bacakan shalawat untukku, 
maka bacaan shalawatmu itu akan sampai kepadaku dimana saja kamu berada". 

Rasulullah termasuk diantara sekian banyak rasul yang memiliki kelebihan bisa mengetahui kepribadian seseorang 
secara detail, tanpa bergaul dengannya, tanpa mengetahui tingkah lakunya setiap hari, dan tanpa pernah bertemu dengannya. 

Inilah yang beliau katakan kepada para sahabatnya yang sedang duduk-duduk dimasjid dekat beliau, ketika ada 
seorang pemuda masuk kedalam mesjid, maka beliau langsung menghormatinya dan memberikan tempat duduk disisinya. 

Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapamembaca shalawat 10 kali kepadaku diwaktu pagi, dan 10 kali diwaktu sore 
hari, pasti dia diselamatkan dari guncangan yang besar kelak dihari kiamat, dan ia dikumpulkan dengan para nabi dan para 
shiddiqin yang telah diberi nikmat Allah". 

Shalawat bila dibaca secara istiqomah dengan penuh keikhlasan, disertai rasa hormat dan mahabbah kepada 
Rasulullah, insyaallah pembacanya tidak akan jatuh miskin, akan tercukupi kehidupannya sehari-hari, tidak sampai 
merepotkan dan menyusahkan orang lain. 

Diantara tanda dari orang yang banyak membaca shalawat kepada Nabi saw adalah wajahnya ketika dirinya 
berkumpuldengan semua makhluk dipadang mahsyar.Juga bercahayaketika saat melewati shirat, yaitu jembatan 
penyebrangan yang ada diatas neraka sebagai jalan menuju surga. Padahal waktu itu, banyak orang yang melewati shirat 
mukanya dan tubuhnya menjadi hitam pekat karena uap dari bara api neraka. Hal ini tidak terjadi pada para nabi, orang 
shaleh termasuk orang orang yang banyak membaca shalawat, justru cahaya mereka akan bersinar saat melewati shirat. 

Bercahayanya wajah adalah sebagai tanda bahwa dirinya adalah calon penghuni surga, yang ringan hisabnya dan 
selamat saat melewati shirat.Orang seperti ini kebahagiaannya sudah terpancar dari kemilauan sinar wajahnya.Bahkan 
cahaya yang menyelimuti dirinya itu jika dibagi untuk menerangan seluruh makhluk yang ada di alam ini akan 



mencukupi.Sebagaimana penjelasan hadis di bawah ini. 

Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa bershalawat untukku 100 kali  pada hari jum'at, maka kelak ia akan 
datang pada hari kiamat disertai cahaya, yang jika cahaya itu dibagikan diantara makhluk makhluk seluruhnya, niscayanya 
sebagian semua" 

Begitu mulia dan tingginya derajat Rasulullah disisi Allah sampai bacaan shalawat beliau bisa dijadikan mas kawin 
atau mahar.Inilah yang dilakukan oleh nabi Adam ketika hendak menikahi hawa.Atas petunjuk Allah, Nabi Adam diperintahkan 
memberikan mas kawin kepada udara yang berupa bacaan shalawat kepada Nabi Muhammad saw. 

Ini menunjukan bahwa derajat Rasulullah saw lebih tinggi dari Nabi Adam, juga sebagai bentuk penghormatan Adam 
kepada Nabi akhir jaman, yaitu Muhammad saw.Padahal saat itu Nabi Muhammad saw belum lahir, ada sellisih waktu ribuan 
tahun jarak antara pernikahan Nabi Adam dengan kelahiran Nabi Muhammad saw, namun Nur Muhammad saw sudah 
memancar menerangi jagat raya ini, karena kelahiran beliaudi dunia adalah sebagai Rahmatal Lil Alamin. 

Allah berfirman pada umat muhammad saw: "Bacalah shalawat pada Muhammad, dan bacalah salam kepadanya 
sehingga aku mengharamkan neraka buat kalian, dan bacalah salam kepada Nabi Muhammad sehingga aku menghalalkan 
surga buat kalian". 

Mungkin hanya sahalawat yang memiliki keistimewaan luar biasa bila dibandingkan dengan bacaan dzikir yang lain. 

Pada saat seluruh makhluk yang pernah hidup di alam ini di bangkitkan dari kuburnya mulai jaman sebelum nabi 
adam sampai akhir zaman, lalu mereka dikumpulkan disuatu lapangan yang maha luas yang bernama "mahsyar". Disana 
tidak ada naungan, tidak ada air juga tidak ada pepohonan, saat itu seluruh makhluk dalam keadaan haus, kecuali orang 
orang yang beriman, para kekasih Allah dan orang orang yang banyak membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw. 

Mumpung masih ada kesempatan hendaknya kesempatan ini kita pergunakan untuk banyak membaca shalawat 
kepada Nabi Muhammad saw sebagai bekal di akhirat nanti, agar tidak mengalami kehausan saat berada di makhsyar. 

Mungkin Orang yang lemah keimanannya, atau orang selalu menggunakan rasionya dalam memahami ajaran 
agama islam, ia tidak akan percaya dalam kisah ini.sebab kisah yang berkaitan dengan bacaan shalawat ini akan terjadi pada 
hari kiyamat nanti. 

Orang yang banyak membaca shalawat ia akan dibela dan ditolong oleh nabi saw disaat ia sedang mengalami 
kesulitan dalam mempertanggung jawabkan amal perbuatannya dihadapan Allah kelak. Bila orang tersebut mendapat 
masalah serius dalam mempertanggung jawabkan amalanya, maka dialah yang akan membelanya, meskipun orang itu sudah 
dipastikan masuk dalam neraka. 

Diantara keutamaan shalawat adalah bahwa shalawat itu dapat memberi syafa'at kepada orang yang membacanya, 
bisa menyelamatkan siksaan orang di akhirat, juga dapat menghapus dosa orang fasiq.Orang fasiq yang berlumuran dosa 
dan noda saja dapat mencapai derajat tinggi karena membaca shalawat.Bagaimana dengan orang -orang ahli ibadah, yang 
jauh dari kema'shiyatan? jika mereka mau membaca shalawat tentu nilainya jauh lebih tinggi melebihi prioritas yang dicapai 
oleh orang fasiq yang membaca shalawat. 

Shalawat dalam acara membawa berkah.Majlis yang paling baik adalah acara yang penuh dengan berkah, 
keberkahan acara bisa didapat bila dalam acara tersebut telah dibacakan shalawat. 

Dewan yang didalamnya tidak ada bacaan shalawat, kurang membawa berkah dan kemanfaatan bagi orang yang 
berkumpul dalam majlis itu, sehingga terkadang terjadi percekcokan, kesalah pahaman, tidak adanya kesepakatan, dan efek-
efek negatif lainnya. 

Sedangkan bila dalam acara itu dibacakan shalawat, setidaknya orang yang berkumpul dimajlis tersebut akan di 
ampuni dosa-dosanya, dijauhkan dari bencana, baik bencana yang diakibatkan dari perselisihan pendapat, atau 
ketersinggungan dari ucapan saat berkumpul. Semua ini adalah akibat dari keberkahan shalawat. 

Selain itu, shalawat juga dijadikan sebagai perantara diterimanya amal.Diantara Persyaratan berdo'a kepada Allah 
adalah mengawalinya dengan membaca shalawat kepada Nabi saw. Sebab bacaan shalawat ini adalah sebagai sarana untuk 
menembus hijab yang menghalangi doa tersebut sampai kepada Allah. Selain itu, shalawat juga berfungsi sebagai sarana 
agar doa yang dipanjatkan terkabul. 

Banyak membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw selain akan memdapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak, 
juga dapat mendekatkan diri pada Allah.Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepada nabi Musa: "maukah engkau agar 
aku dekat denganmu melebihi dekatnya ucapanmu dengan lisanmu, melebihi jiwamu dengan ragamu, melebihi cahaya 
penglihatanmu dengan kedua matamu, dan melebihi pendengaranmu dengan telingamu?, maka bacalah shalawat sebanyak 
mungkin kepada Nabi Muhammad saw ". 

Mengapa membaca shalawa kepada Nabi Muhammad saw sama dengan mendekatkan diri pada Allah? Sebab 
dalam shalawat itutercantum pula nama Allah.Semakin sering orang bershalawat kepada Nabi Muhammad saw, maka 
semakin sering pula orang itu menyebut nama Allah. 

Dengan demikian, selain dirinya menunjukan rasa mahhabah (kecintaannya) kepada Nabi Muhammad saw dengan 
bacaan shalawatnya, juga selalu ingat kepada Allah, Dzat Yang Menciptakannya.Inilah diantara inti dari firman Allah kepada 
Musa, sebagaimana disebutkan diatas. 

Shalawat itu bisa mengharumkan bau jenazah. Peristiwa yang tidak masuk akal dan bersifat irrasional ini terjadi pada 
masa pemerintahan Umar Bin Khatab ra. Karena ketekunannya membaca shalawat, orang ahli maksiat yang di pandang 
buruk oleh masyarakat setempat karena tingkah lakunya yang menyimpang dari tatanan syariah dan kebiasaan yang buruk, 
namun ketika mati jenazah berbau harum semerbak, laksana keharuman minyak kasturi. 

Demikian diantara keistimewaan membaca shalawat dengan istiqamah, keuntungannya bisa di rasakan langsung 
sewaktu di dunia, sampai jenazahnya berbau harum, tidak seperti aroma jenazah pada umumnya. 



Ada lagi keistimewaan shalawat, yaitu shalawat dapat menyelamatkan hukuman peradillan. Shalawat dapat menjadi 
perantara datangnya pertolongan Allah kepada seseorang yang banyak membaca shalawat kepada kekasih Allah, yaitu Nabi 
Muhammad saw, ketika dirinya mengahadapi ketidakadilan dalam urusan peradilan. 

Membaca shalawat pada Nabi bisa menyelamatkan seseorang dikala mengahadapi kesulitan, baik di dunia maupun 
di akhirat. 

Praktek shalawat juga bisa di pakai untuk melihat mimpi terhadap sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dirasionalkan 
juga tidak bisa di analisa secara ilmiah, tapi ini kenyataan. 

Demikianlah diantara hikmah shalawat yang dapat dipakai untuk mengetahui keadan sesuatu yang bersifat gaib, 
yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa, kecuali untuk mereka yang memiliki keistimewaan yang di berikan oleh Allah 
kepadanya, atau melakukan praktek tertentu yang memiliki derajat dan prioritas tinggi, seperti membaca shalawat . 

Shalawat diletakan dibawah Arsy. Derajat kemuliaan shalawat ini sungguh luar biasa, setiap shalawat yang di baca 
oleh seorang hamba, maka bacaan shalawatnya itu dibawa oleh para malaikat untuk diletakan di bawah Arsy guna dilaporkan 
kepada Allah. 

Oleh karena itu, ketika membaca shalawat bacalah dengan bacaan yang benar, jangan asal - asalan dalam 
mengucapkannya, apalagi sampai mempermainkannya, sebab shalawat yang kita baca ini dihaturkan kehadirat Allah oleh 
para malaikat. 

Shalawat bisa merubah wajah mayat. Orang yang suka makan barang riba ketika mati wajahnya berubah seperti 
wajah keledai, namun ada suatu keanehan yang terjadi pada masa hidupnya Sufyan ats-Tsauri. Ada seseorang yang setiap 
harinya sudah biasa makan barang riba, hampir semua makanan yang masuk ke perutnya dapat di pastikan berbau 
riba. Tetapi anehnya ketika ia menonggal dunia wajahnya justru bercahaya, bersinar bagaikan bulan purnama. Ketika 
diselidiki salah satu penyebabnya ternyata adalah saat hidupnya ia tekun membaca shalawat kepada Nabi saw. 

Memang luar biasa keistimewaan shalawat. Ia bisa memberikan syafaat tidak hanya di akhirat saja. Pada saat 
matipun orang yang banyak membaca shalawat akan mendapatka syafaatnya. Inilah amalan ibadah yang pahalanya 
langsung menjadi tanggung jawab Rasulullah saw. 

Salah satu diantara keistimewaan shalawat, bahwa shalawat itu langsung di serahkan kepada Nabi saw, dan Nabi 
pun bisa mendengar orang yang membaca shalawat kepadanya. Ini menunjukan betapa agung dan mulyanya derajat beliau 
di hadapan Allah, sampai ia bisa mendengar langsung orang yang membaca shalawat kepadanya, meskipun beliau sudah 
meninggal ribuan tahun, sebagai mana yang di janjikan oleh Allah kepadanya. 

Keterangan di atas membuktikan begitu besar penghormatan beliau terhadap orang yang membaca shalawat, 
sampai ia rela menjadi saksi bagi orang yang membaca shalawat padanya atas kebaikan amal ibadah orang tersebut di 
hadapan Allah nanti, maka rugi besar orang yang tidak mau membaca shalawat kepada beliau. Tidak ada amal ibadah dari 
umat Muhammad saw yang bisa diterima dan di dengar langsung oleh nabinya selain praktek shalawat. 

Shalawat menghilangkan kefakiran. Salah satu rahasia shalawat yang tidak banyak diketahui orang, bahwa shalawat 
itu bisa menyebabkan orang yang membacanya bisa hidup tentram dan berkecukupan, tidak jatuh miskin dan sengsara dalam 
kehidupannya. Tidak miskin bukan berarti kaya raya, tetapi segala kebutuhannya sehari-hari bisa di penuhi, tidak sampai 
menyusahkan orang lain. 

Oleh karena itu, shalawat hendaknya dijadikan pegangan oleh setiap umat muslim, sebagai bekal dalam perjalanan 
hidup di dunia dan di akhirat meskipun shalawat bisa membuat orang yang membacanya tidak jatuh miskin, tetapi hendaknya 
jangan berpangku tangan, usaha bekerja harus tetap dilakukan karena kita ini masih dalam tingkatan syariat. Artinya segala 
sesuatu bisa berhasil bila di sertai dengan ketekunan dalam berusaha tidak dengan bimsalabim abra kadabra. 

Diantara pahala orang yang membaca shalawat bahwa setiap shalawat yang dibacanya itu akan di ganti oleh Allah 
dengan seorang malaikat. Malaikat inilah yang selalu membaca shalawat untuk dirinya sampai hari kiamat. Dengan banyak 
membaca shalawat maka banyak pula malaikat yang membaca shalawat untuk dirinya. 

Melihat begitu besarnya pahala membaca shalawat, maka keterlaluan sekali bila ada orang tidak mau membaca 
shalawat kepada Nabi Muhammad saw.Orang seperti ini yakin tanpa membaca shalawat ia bisa masuk surga karena telah 
memiliki pahala yang banyak. Padahal keyakinan seperti ini adalah sangat menyesatkan dan bisa menjerumuskan dirinya 
dalam kefasikan, karena perbuatannya itu telah di bungkus dengan ketakaburan. 

Ada bulan tertentu dimana orang yang membaca shalawat pada bulan itu akan mendapat pahala yang berlipat ganda, 
seperti membaca shalawat pada bulan sya'ban. Di bulan ini orang yang membaca shalawat akan mendapat balasan pahala 
yang di berikan kepada para nabi. 

Orang yang banyak membaca shalawat ia akan mati dalam kondisi tenang. Maksudnya keluarnya roh dari badannya 
sangat halus, ia tidak akan mengalami sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Hal ini disebabkan dari shalawat yang 
dibacanya itu. 

Mudah - mudahan Allah melepaskan roh kita dalam kondisi baik, yang halus dan sangat pelan sekali, sehingga mati 
dalam kondisi sempurna. 

Orang yang sering membaca shalawat kepada Nabi saw hidupnya di jauhkan dari kesedihan dan kerupekan, baik 
sewaktu di dunianya maupun di akhiratnya kelak, sehingga ia menjalani hidupnya dengan damai dan sejahtera. Lebih - lebih 
untuk kehidupannya di akhirat, ia akan mendapat syafaat dari Nabi saw sehingga ia tidak akan mengalami kesedihan, baik 
pada saat penimbangan amal, ketika berada di mahsyar maupun saat melewati shirat. 

Munkin banyak yang tidak tau bahwa majelis yang di dalamnya ada bacaan shalawat akan menebarkan aroma yang 
sangat harum. Hanya orang - orang yanh memiliki keistimewaan dan kelebihan yang bisa merasakannya. 

Begitu mendasarnya bacaan shalawat dalam tatanan akidah dan syariah, sampai menjadi rukun shalat dan khotbah 



jum'at. Karena itu orang yang melakukan shalat tanpa membaca shalawat pada nabi saw, maka shalatnya tidak sah. 

Hal ini membuktikan bahwa shalawat adalah inti dari segala aktifitas ibadah seorang hamba kepada Allah. Dalam 
beribadah tanpa disertai shalawat sepertinya ada sesuatu yang ganjil dan kurang sempurna, hingga bisa menyebabkan amal 
ibadah tersebut tidak sampai kepada Allah. 

Orang yang membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw akan mendapat pahala yang berlipat ganda, karena 
membaca shalawat kepada beliau adalah termasuk bagian dari cara menghormati dan memulyakan beliau, yang posisinya 
dan kemulyaannya pada seluruh mahluk di alam ini. Oleh sebab itu orang yang mebaca shalawat akan mendapat balasan 
rahmat yang luar biasa. 

Salah asatu dari sekian banyak keuntungan membaca shalawat, bahwa shalawat itu dapat membela orang yang 
membacanya ketika ia mengalami kesulitan di alam kubur maupun di akhirat, yang di akibatkan oleh amal perbuatannya 
selama hidup di dunia. 

Sebaliknya rugi besar orang yang tidak mau membaca shalawat, sebab ia akan mengalami kesengsaraan dan 
penderitaan yang tidak ada ujung pangkalnya, ia akan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah 
sendirian, tanpa ada orang yang mau menolong dirinya. 

Diantara kenikmatan dan kebahagiaan yang luar biasa diakhirat nanti adalah bisa bertemu rosulullah. Tidak semua 
umat manusi bisa menjumpai beliau kecuali orang - orang yang mencintainya. Mencintai rosulullah tidak cukup hanya di 
ucapkan di bibir saja, tetapi harus di buktikan dalam bentuk sering membaca shalawat kepadanya dan mengikuti sunah - 
sunahnya sebab bacaan shalawat adalah sebagai sarana untuk bisa melihat beliau di akhirat kelak. 

Orang yang paling kikir dalam pandangan rosulullah saw adalah dimana nama beliau disebutkan ia tidak mau 
membaca shalawat kepadanya. Membaca shalawat saja yang tidak membutuhkan modal dan biaya serta tempat tertentu 
tidak mau mengucapkannya, apalagi sampai mengeluarkan harta bendanya, jelas ia akan lebih bakhil lagi. 

Agar diri tidak dinilai bakhir atau kikir oleh rosulullah maka bacalah shalawat ketika nama beliau disebut. Lebih bagus 
lagi, sering membaca shalawat tanpa di batasi oleh waktu dan tempat meskipun tidak mendengar nama beliau disebut. 

Diperbolehkan membaca shalawat kepada para nabi atau rosul selain Nabi Muhammad saw, Sebab mereka juga 
utusan Allah, yang harus di hormati dan di mulyakan dengan cara membaca shalawat kepada mereka. 

Membaca shalawat ini di anjurkan kepada keluarga Nabi saw, sebab memulyakan keluarga beliau sam dengan 
menghormati dan mencintai beliau.Bagaimanapun juga rosulullah tidak bisa di pisahkan dengan keluarganya yang banyak 
membantu perjuangan beliau dalam menegakkan panji ketauhidan de muka bumi ini. Maka wajar kalau membaca shalawat 
kepada beliau di anjurkan juga untuk membaca shalawat kepada keluarga beliau. 

Banyak orang awam yang tidak tau bahwa shalawt adalah sebagai jalan menuju surga. Karena dengan banyak 
membaca shalawat secara otomatis orang itu akan sering menyebut nama Allah dan kekasihnya, yaitu nabi Muhammad 
saw. Dengan cara seperti ini lambat laun hatinya menjadi lunak karena rasa mahabahnya kepada Allah dan kekasihnya, 
semakin ia bertambah rasa cintanya kepada Allah dan RosulNya, maka sewmakin tekun pula ia dalam beribadah. 

Orang yang bershalawat kepada Nabi saw, ia akan di ampuni dosa-dosanya, di angkat derajatnya dan di lipat 
gandakan pahalanya. Dengan demikian, ia akan mudah masuk surga. 

Tidak hanya orang yang membaca shalawat saja yang di mulyakan Allah, orang yang menulis shalawatpun di 
mulyakan Allah. Karena menulis shalawat ini termasuk golongan orang yang mencintai rosulullah. 

Dengan demikian, orang yang mengarang kitab, para siswa, para ulama, para ustad dan kaum muslimin pada 
umumnya akan senang menulis shalawat di kitabnya atau buku catatannya, sebab mereka akan mendapat pahala selama 
tulisan shalawatnya itu masih ada. Terlebih lagi bila tulisan shalawat tersebut juga di amalkan. 

Adapun tempat yang di anjurkan untuk membaca shalawat, karena fadlillah yang di dapat di dalamnya sangat besar 
sekali. Selain itu, ada juga tempat tertentu yang di wajibkan untuk membaca shalawat karena terkait langsung dengan ritual 
ibadah. 

Orang yang tidak mau membaca shalawat kepada Nabi saw mereka akan terhina di akhirat nanti seba sudah banyak 
hadits, atsar maupun fatwa ulama yang menjelaskan tentang tidak terpujinya orang yang enggan membaca shalawat, bahkan 
ada di antara para ulama yang mengecam terhadap orang yang tidak mau membaca shalawat kepada nabi saw. Karena 
membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw itu merupakan bukti dari rasa cintanya kepada Nabi saw. Sampai al - quran 
pun menganjurkan kepada kaum muslimin agar senantiasa membaca shalawat kepada nabinya. 

Tidak ada seorang nabi maupun rosul yang memiliki keistimewaan melebihi rosulullah saw dalam segala hal. Ini 
menunjukan ketinggian dan kemulyaan beliau di bandingkan dengan para rosul yang lain. Karena itu beliau di juluki "sayyidul 
anbiya" (junjungannya para nabi). 

Masih banyak lagi keistimewaan - keistimewaan lain yang hanya di miliki oleh rosulullah saw. Hal ini membuktikan 
kalau ia memang benar - benar manusia sempurna dan mulya, yang di ciptakan oleh allah untuk di jadikan contoh dan 
panutan bagi seluruh mahluk di alam raya ini. 

Rosulullah saw di ciptakan oleh allah memiliki tubuh yang sempurna, yang meliputi warna kulitnya, tingginya, berat 
badannya, keelokan wajahnya, gigi - giginya, rambutnya sampai ketajaman pandangan matanya. Kesempurnaan anggota 
tubuhnya merupakan cermin dari kepribadiannya yang agung. 

Oleh karena itu, haram hukumnya menggambar rosulullah saw dalam bentuk apapun. Berdasarkan beberapa hadits 
shahih bahwa wajah rosulullah saw itu tidak bisa diserupai oleh siapapun, meskipun iblis. Ini merupakan suatu kelebihan dan 
keistimewaan yang di berikan oleh Allah kepadanya. 

Banyak para ahli sejarah yang tidak mampu menggambarkan kesempurnaan dan ketampanan wajah rosulullah saw 



secara persis. Ia memiliki banya kelebihan secara fisik dibandingkan dengan fisik para nabi Allah yang lain. Maka tidak 
mengherankan bila ada perawi yang mengatakan bahwa rosulullah saw itu lebih tampan wajahnya di bandingkan dengan nabi 
yusuf as. 

Rosulullah saw memang benar - benar manusia suci dalam arti yang sebenarnya, ia terjaga dari segala bentuk 
kemaksiatan dan kemungkaran sejak kecil. Hati beliau bersih dari segala bentuk noda dan kotoran jiwa. Karena itu ia tidak 
punya rasa hasud, dendam, berprasangka buruk, mudah marah, mudah tersinggung, meskipun di ludahi, di aniaya, di hujat, 
dan di lempari dia tidak punya rasa dendam dan jengkel sedikitpun tehadap orang yang menyakiti dirinya. 

Karena kebersihan jiwa dan raganya ini sampai setan tidak bisa menyerupai bentuk rosulullah saw, meskipun dalam 
mimpi. Apa lagi sampai menggodanya jelas tidak akan bisa sebab beliau selalu di lindungi oleh Allah SWT. 

Setan tidak dapat mengganggu rosulullah saw secara langsung, maka ia menggunakan musuh - musuh beliau 
sebagai alat. 

Dengan selamatnya rosulullah saw dari gangguan setan sejak kelahirannya sampai beliau wafat, menunjukan bahwa 
apa yang ia katakan dan ia lakukan itu senantiasa berada dalam jalur kebenaran dalam bimbingan Allah. Sehingga beliau 
patut di contoh dan di tiru segala perbuatannya karena ada jaminan kalau dia tidak bisa di jama oleh setan dalam segala 
bentuknya. Dengan demikian orang yang mengikuti sunah rosulullah saw pasti berada dalam jalan kebenaran. Sebab 
kepribadian beliau, kata beliau, tingkah laku beliau, dan hati beliau senantiasa suci sejak kelahirannya, jauh dari gangguan 
dan tipu daya setan yang mengajak pada kemungkaran dan kemaksiatan. 

 
Keutamaan Dan Kemuliaan Shalawat Kepada Nabi  
MENGGAPAI KETINGGIAN DENGAN SHALAWAT.PUNCAK KETINGGIAN TERCAPAI DENGAN KESEMPURNAAN BAGINDA.SEGALA 
KEGELAPAN TERSINGKAP DENGAN KEINDAHAN BAGINDA. 

BAIK LUHUR SEGALA BUDI PEKERTI DAN KEPRIBADIAN BAGINDA.BERSHOLAWATLAH KEATAS JUNJUNGAN DAN KELUARGA 
BAGINDA.TENTU, TIDAK SEDERHANA MENYELAMI KEAGUNGAN SHOLAWAT NABI. 

KARENA SETIAP KATA DAN HURUF DALAM SHALAWAT YANG KITA UCAPKAN MENGANDUNG ATMOSFIR 
RUHANI YANG MAHA DAHSYAT. KEDAHSYATAN ITU TENTU, KARENA POSISI NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI HAMBA ALLAH,NABI 
ALLAH, RASUL ALLAH,KEKASIH ALLAH DAN CAHAYA ALLAH. 

DAN ALAM SEMESTA INI DICIPTAKAN DARI NUR MUHAMMAD,SEHINGGA SETIAP DETAK HURUF 
DALAM SHALAWAT PASTI MENGANDUNG ELEMEN METAFISIK YANG MAHA DAHSYAT. 

Shalawat memiliki keutamaan dan kemuliaan yang begitu banyak. Ibnu Qayim Al-Jauziyah menjelaskan 40 keutamaan dan 
kemuliaan shalawat atas Rasulullah saw bagi yang membacanya. Maka, membacanya berarti kita telah mendapatkan 40 
keutamaan dan kemuliaannya. 

Keutamaan dan kemuliaan shalawat tersebut di antaranya sebagai berikut. 

Menaati perintah Allah SWT. Sebagaimana pengertian shalawat dalam Al-Qur`an surat Al-Ahzab (33) ayat 56, shalawat 
adalah doa yang ditujukan kepada Rasulullah saw sebagai bukti rasa cinta dan hormat kita kepadanya. Ia doa dari para 
malaikat, bahkan Allah SWT memerintahkan malaikat untuk mendoakan mereka yang bershalawat. Jika kita membaca 
shalawat, berarti kita menaati perintah Allah SWT ini. 

Keselarasan Allah SWT dalam bershalawat atas Rasulullah saw. Namun, shalawat-Nya dan shalawat kita berbeda. Shalawat 
kita bermuatan doa dan permohonan, sedangkan shalawat Allah bermuatan pujian dan pengagungan. 
Keselarasan atas Malaikat-Nya dalam bershalawat. halawat dari Allah SWT berarti memberi rahmat bagi Rasul-Nya, 
sedangkan dari malaikat berarti memohon ampunan (istigfar) baginya. Sebagaimana dalam hadits riwayat An-Nasa`i, 
Rasulullah saw bersabda, "Malaikat Jibril datang kepadaku sambil berkata, 'Sangat menyenangkan untuk engkau ketahui 
wahai Muhammad bahwa untuk satu shalawat dari seorang umatmu, akan kuimbangi dengan sepuluh doa baginya, dan 
sepuluh salam bagimu, akan kubalas dengan sepuluh salam baginya.'." 
Memperoleh 10 shalawat dari Allah SWT. Berdasarkan hadits riwayat Muslim, Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa 
bershalawat kepadaku satu kali, Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali." Itu berarti Allah SWT akan memberi 
sepuluh rahmat bagi orang yang bershalawat kepadaku, meski hanya satu kali. 
Derajatnya diangkat sepuluh derajat oleh Allah SWT. 

Sesuai hadits Rasulullah yang berbunyi, "Barangsiapa bershalawat satu kali saja, Allah akan memberi sepuluh rahmat sama 
dengan sepuluh derajat baginya." 

Mendapatkan catatan sepuluh kebaikan. 

Diberikan sepuluh rahmat apabila bershalawat satu kali saja. Itu berarti sama dengan ditulis sepuluh kali kebaikan baginya. 
Sepuluh keburukan dihapus darinya. 

Membacakan satu kali saja shalawat akan mendapat sepuluh rahmat dari Allah SWT sekaligus dihapus sepuluh 
keburukannya. 
Apabila mengawali doa dengan shalawat, diharapkan akan diijabah, karena shalawatlah yang akan mengantarkan doanya di 
sisi Allah SWT. 

Shalawat akan mendatangkan syafaat dari Rasulullah saw bagi yang membacanya. Hal ini apabila diiringi (dengan 
permintaan) wasilah kepadanya atau tanpanya. 

Menjadikan kifarat atau ampunan terhadap dosa. 

Ini jelas karena dengan bershalawat, sepuluh keburukan dihapuskan. Itu berarti menjadi kifarat yang menghapus dosa kita. 
ust khozin(Alkhairiyyah) menjelaskan tentang sholawat, keutamaan Sholawat pada malam jum'at barang siapa yang 
bersholawat seratus kali ba'da ashar hari kamis maka akan dihapus dosanya selama 80 tahun(dosa kecil). 
Shalawat akan mencukupkan apa yang diinginkannya. 

Usaha dan doa yang terus-menerus akan memacu seorang hamba dalam pekerjaan dan kegiatannya. Oleh karena itu, 



biasanya orang yang sering bershalawat lebih rajin dalam mengusahakan apa yang diinginkannya. 
Shalawat menjadikannya seorang hamba dekat dengan Rasulullah saw pada Hari Kiamat kelak. 
Ini karena pembaca shalawat kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat. Itu berarti ia akan dekat dengan 
beliau. 

Shalawat merupakan bentuk sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah. 
Shalawat menjadikannya dipenuhi hajat-hajatnya. 

Sama halnya seperti dalam penjelasan shalawat akan mencukupkan apa yang diinginkannya. Jika kita ikhlas bershalawat 
untuk Rasulullah, niscaya Allah akan memenuhi hajat-hajat kita. 
Shalawat menjadikan Allah SWT bershalawat untuk yang bershalawat kepada Rasulullah saw dan juga malaikat-malaikat- 
Nya. 

Shalawat merupakan zakat bagi yang bershalawat dan menyucikannya. 
Hakikat berzakat adalah menyucikan diri. Dengan bershalawat, seseorang telah menyucikan dirinya, karena sepuluh dosanya 
dihapuskan dan sepuluh kebaikan diberikan kepadanya. 
Shalawat akan memberikan kabar gembira tentang surga kepada seorang hamba yang melakukannya sebelum kematian. 
Shalawat akan memberikan keselamatan dari bencana pada Hari Kiamat nanti. 

Shalawat menjadikan Rasulullah saw menjawab shalawat dan salam dari umatnya yang bershalawat baginya. 
Shalawat menjadi pengingat apa yang menjadi lupa. 

Shalawat seperti shalat, yang berarti mengingat terus Allah SWT. Dengan bershalawat, kita akan diingatkan agar tidak 
melupakan-Nya, baik melalaikan shalat maupun perintah lainnya. 
Shalawat memberikan kebaikan pada suatu majelis dan penghuninya tidak akan mendapat kerugian pada Hari Kiamat. 
Shalawat dapat mencegah kefakiran. 

Shalawat yang dilantunkan terus-menerus mendorong seseorang untuk berbuat baik dan bersemangat dalam kehidupannya. 
Oleh karena itu, ia menjadi rajin dalam bekerja, yang tentunya mencegahnya dari kefakiran. 
Shalawat mencegah seorang hamba dari sifat kikir apabila ia bershalawat atas Rasulullah saw, saat namanya disebutkan di 
sisinya. 

Ia selamat dari panggilan "orang yang celaka atau binasa". Sebuah panggilan yang ditujukan kepada yang meninggalkan 
shalawat untuk Rasulullah saw ketika namanya disebutkan. 
Shalawat mengantarkan seorang hamba ke jalan surga, sedangkan yang meninggalkannya telah salah dan menempuh jalan 
ke neraka. 

Shalawat menyucikannya dari kebusukan majelis apabila di dalamnya tidak terdapat zikir kepada Allah SWT dan Rasulullah 
saw. Itu karena memuji (Allah) dan bersyukur atas-Nya di dalamnya, serta bershalawat atas Rasulullah saw. 
Shalawat menjadikan sempurnanya kalam yang dimulai dengan pujian kepada Allah Swtwt dan shalawat atas Rasulullah saw. 
Shalawat menjadikan terangnya cahaya Allah bagi seorang hamba dalam menempuh jalan yang lurus. 
Dengan shalawat, seorang hamba diperkecualikan dari sikap kasar. 
Kebaikan akan selalu menyertainya dan terhindarkan dari segala keburukan. 
Shalawat menjadikan motif tetapnya adalah Allah SWT dalam memberikan pujian yang baik bagi Rasulullah saw. 
 
Hendaknya kita selalu bershalawat, kapan pun dan di mana pun kita berada. Bershawatlah dengan ikhlas hanya 
mengharapkan rahmat dan ridha-Nya, serta sebagai bukti tanda cinta sekaligus penawar rindu kepada Rasulullah saw. 
Dengan demikian, keutamaan, manfaat, dan mukjizat shalawat akan datang menjemput Anda, baik disadari maupun tidak. 
Anda akan mendapatkan perubahan yang positif dalam kehidupan sehari-hari. 
 
Beberapa hadist Rasulullah Saw yang berkaitan denga n shalawat diantaranya  : 

1).Paling mulia pada hari kiamat. 

Sesungguhnya manusia yang paling utama disisiku kelak pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca 
shalawat kepadaku. (HR.Tirmidzi dari ibnu Mas'ud). 

2).Allah membalas sepuluh kali lipat. 

Barangsiapa yang membaca  shalawat kepadaku satu kali maka Allah menurunkan sepuluh rahmat kepada orang itu. 
(HR.Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash). 

3).Keutamaan bershalawat di hari jum'at. 

Sesungguhnya hari yang paling utama bagi bagi kamu semua adalah hari jum'at. Maka perbanyaklah membaca 
shalawat kepadaku pada hari itu karena sesungguhnya bacaan shalawatmu itu diperlihatkan kepadaku. 
Para sahabat bertanya wahai Rasulullah, bagaimana bacaan shalawat kami diperlihatkan kepada tuan, sedang jasad tuan 
telah bercampur dengan tahah ? Beliau Rasulullah bersabda. sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi 
untuk memakan jasad para nabi.(HR.Abu Daud dari Aus bin Aus). 

Perbanyaklah olehmu membaca shalawat di malam hari jum'at dan siangnya karena shalawat itu dipintakan/disampaikan 
kepadaku.(HR.At-Thabrani). 

Perbanyaklah membaca shalawat kepadaku setiap hari jum'at,sebab shalawat umatku disampaikan kepadaku setiap hari 
jum'at. Barangsiapa yangpaling banyak shalawatnyakepadaku dari mereka,maka ia orang yang terdekat 
dari mereka kepadaku akan tingkatanya.(HR.Al-Baihaqi dari Abi Umamah). 

Barangsiapa bershalawat kepadaku di hari jum'at seratus kali, maka ia datang di hari kiamat dengan cahaya, andaikata dibagi 
antara mahluk semuanya, maka cahaya itu akan memenuhinya. 
(HR.Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dari Ali dari ayahnya dari kakeknya). 



Barangsiapa bershalawat kepadaku di hari jum'at dua ratus shalawat, maka diampuni baginya dosa dua ratus tahun. 
(HR.Ad-Dailami dari Abu Dzar RA). 

4).Bershalawat kepada rasul akan sampai kepadanya.Saya mendengar Rasulullah SAW 
bersabda "Janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu sebagai kubur dan janganlah kamu menjadikan kuburku sebagai 
persidangan hari raya".Bershalawatlah kepadaku karena shalawatmu sampai kepadaku dimana saja kamu berada. 
(HR.An Nasai, Abu Daud dan Ahmad serta di shohihkan oleh An Nawawi, hadist dari Abu Hurairah). 
 
5).Orang bakhil adalah orang yang tidak bershalawat. 

Orang bakhil (kikir) adalah orang yang apabila mendengar namaku disebut ia tidak membaca shalawat kepadaku. 
(HR.Tirmidzi dari Sayyidina Ali RA). 

6).Rasul menjawab salam orang yang memberi salam.Tidak ada seorangpun yang mengucapkan salam kepadaku 
melainkan Allah mengembalikannyawaku, sehingga aku dapat menjawab salam kepadanya. 
(HR.Abu Daud dari Abu Hurairah). 

7).Dalam berdoa harus disertakan dengan shalawat.Dari Fadlalah bin Ubaid Ra.Berkata "Bahwasanya Rasulullah 
SAW mendengar seseorang berdoa sewaktu shalat yang tidak mengagungkan nama Allah SWT dan tidak bershalawat 
kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW bersabda orang ini tergesa-gesa. 
Kemudian beliau memanggilnya seraya bersabda kepadanya dan kepada yang lain 
"Bila salah seorang diantara kamu berdoa maka hendaklah ia memulai dengan memuji dan menyanjung Tuhannya yang 
Maha Suci, kemudian membaca shalawat kepada Nabi Saw, setelah itu berdoa sekehendak hati". 
(HR.Abu Daud dan Tirmidzi). 

8).Bershalawat dapat menghapus dosa. Bershalawatlah kamu kepadaku, karena shalawat itu menjadi 
zakat (pembenteng jiwa, pembersih dosa) bagimu. (HR.Mardawaih).  

9).Menjawab adzan dan berdoa disertakan dengan shalawat. Apabila kamu mendengar muadzin 
yang menyerukan adzan, maka jawablah dengan bacaan yang sama, setelah selesai maka 
bershalawatlah kamu kepadaku. (HR.Imam Ahmad dan Muslim). 

10).Doa terhalang/tidak dikabulkan jika tidak membaca shalawat. 

Sesungguhnya do'a itu berhenti diantara langit dan bumi, tiada naik barang sedikitpun dari 
padanya sehingga engkau bershalawat atas Nabimu. (HR.Tirmidzi). 

Setiap do'a adalah terhalang sehingga bershalawatlah atas Nabi Muhammad Saw dan kepada keluarganya. 
(HR.At-Thabrani). 
 
Dari Anas bin Malik dari Nabi Saw bersabda, "tidaklah sebuah do'a yang dimohonkan kepada Allah kecuali antara doa dan 
langit terdapat hijab/dinding sehingga dibacakan shalawat kepada Nabi Saw, apabila dibacakan shalawat 
kepada Nabi Saw maka terbukalah hijab/dinding penghalang dan masuklah doa itu, jika tidak dibacakan shalawat maka doa 
itu akan kembali lagi". (Al-Hadist). 

11).Orang yang tidak bershalawat, tidak mendapat berkah. Setiap pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan hamdalah dan 
shalawat, maka pekerjaan atau urusan itu terputus dan hilang keberkahannya. 
(HR.Abu Hurairah). 
12).Telinga mendenging, bacalah shalawat. Jika telinga salah seorang dari kamu mendenging maka hendaklah ia 
mengingatku dan bershalawat kepadaku.(HR.Ibnu Sunni). 

13).Orang yang bershalawat mendapat syafat dan tinggi derajat.Barangsiapa yang bershalawat kepadaku pada pagi hari 
sepuluh kali dan sore hari sepuluh kali maka ia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat.(Al-Hadits). 
Dari Hasan bin Ali Ra dari Nabi Saw.Sesungguhnya beliau bersabda "Perbanyaklah membaca shalawat kepadaku karena 
sesungguhnya bershalawatnya kalian memberikan ampunan dosa-dosa kalian dan mintalah 
wasilah/tawasul kepadaku dan derajat yang tinggi. Sesungguhnya wasilahku disisi Tuhanku merupakan syafaat bagi kalian". 
(Al-Hadist). 
Barangsiapa bershalawat kepadaku disisi kuburku, maka aku mendengarnya. Siapa bershalawat kepadaku 
dari jauh maka shalawat itu diserahkan oleh seorang malaikat yang menyampaikan kepadaku, dan ia dicukupi urusan 
kedunian dan keakhiratannya, dan aku sebagai saksi dan pembela baginya. (HR.Al-Baihaqi dan Al-Khotib dari Abi Hurairah 
RA). 

14).Orang yang tidak bershalawat dihinggapi sifat kekurangan. 

Tiadalah duduk suatu kaum didalam suatu majelis,sedang mereka tidak menyebut (mengingat) Allah ta'ala dan tiada 
bershalawat untuk Nabinya, melainkan menderita kekurangan, maka jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan menyiksa 
mereka dan jika menghendaki, niscaya Allah akan mengampuni mereka.(HR.Tirmidzi dan Abu Daud). 
 
15).Majelis yang tidak dibacakan shalawat adalah seperti menebar bau busuk.Dari Jabir Ra, dari Nabi Saw. 
Sesungguhnya beliau bersabda"Tidaklah seseorang duduk di suatu majelis kemudian berpisah/bubar tanpa bershalawat 
kepadaku, kecuali mereka berpisah layaknya menebar bau busuk bangkai".(Al-Hadist). 
 
16).Seratus kali bershalawat membuka seratus pintu hajat.Barangsiapa bershalawat kepadaku dalam sehari seratus kali, 
maka Allah mendatangkan baginya seratus hajat, yang tujuh puluh untuk akhiratnya dan yang tiga puluh untuk 
dunianya.(HR.Ibnu Najar dari Jabir RA). 

17).Seribu kali bershalawat mendapat ganjaran surga.Barangsiapa bershalawat kepadaku dalam sehari seribu kali, maka dia 
tak akan mati sehingga ia digemberikan dengan surga.(HR.Abu Syeikh dari Anas RA). 
18).Bershalawat mendapat pahala berzakat.Dimana seorang muslim tidak mempunyai sedekah, maka ucapkanlah dalam 
doanya"Allahumma sholli alaa muhammadin abdika wa rosuulika washolli alal mu'miniina wal mu'minaati wal muslimiina wal 
muslimaati". Sesungguhnya baginya merupakan zakat. 



(HR.Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari Abi Sa'id RA). 
19).Lupa bershalawat akan dilupakan jalan ke surga.Dari Abu Hurairah Ra berkata,Rasulullah Saw bersabda 
"Barangsiapa lupa bershalawat kepadaku, maka ia dilupakan jalan menuju surga".(Al-Hadits). 
20).Orang yang bershalawat didoakan oleh para malaikat.Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi 
bersabda "Aku didatangi oleh Malaikat Jibril As, Malaikat Isrofil As, Malaikat Izroil As, danMalaikat Mikail As. Dan Malaikat 
Jibril As berkata, wahai Rasulullah barangsiapa yang bershalawat kepadamu sepuluh kali maka saya membela / 
mengambilnya dan menyuruhnya menyebrang pada titian shirotol mustaqim. Malaikat Mikail As berkata, saya akan 
memberinya minum dari telagamu. Malaikat Isrofil As berkata, saya akan bersujud kepada Allah dan tidak akan mengangkat 
kepalaku sehingga dia diampuni oleh Allah.Malaikat Izroil As berkata, saya akan memegang ruhnya sebagaimana saya 
memegang arwah para nabi".(Al-Hadits). 

21 faedah bershalawat kepadaNabi Muhammad Saw : 

1).Dapat memperoleh limpahan rahmat dan kebajikan dari Allah SWT. 

2).Dapat memperoleh kebajikan mengangkat/meninggikan derajat, menghapuskan kejahatan, kesalahan dan dosa. 
3).Memperoleh pengakuan kesempurnaan iman, jika kita membacanya seratus kali. 
4).Menjauhkan kerugian, penyesalan dan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang sholeh. 
5).Mendekatkan diri kepada Allah SWT. 
6).Memperoleh pahala seperti pahala memerdekakan hamba sahaya. 
7).Dapat memperoleh syafaat. 
8).Memperoleh penyertaan dari Malaikat Rahmat. 
9).Memperoleh hubungan yang rapat dengan nabi. 
Sebap seseorang yang bershalawat dan mengucapkan salam untuk nabi, maka shalawat dan salamnya itu disampaikan 
kepada Nabi. 
10).Membuka kesempatan berkomunikasi dengan nabi dalam keadaan terjaga. 
11).Menghilangkan kesusahan,kegundahan dan melapangkan rizki. 
12).Melapangkan dada, hati yang sempit, jika seseorang membacanya seratus kali. 
13).Menghapuskan dosa, jika seseorang membacanya 100 kali. 
14).Menggantikan sebagai sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah. 
15).Melipatgandakan pahala yang diperoleh, terutama jika seseorang membaca shalawat dihari jum'at. 
16).Mendekatkan kedudukan kepada Rasulullah SAW dihari kiamat nanti. 
17).Menjadikan sebap doa kita diterima dan dikabulkan Allah. 
18).Dapat melepaskan diri dari kebingungan dihari kiamat. Maka apabila seseorang meninggalkan membaca shalawat kepada 
Nabi, maka ia akan menghadapi kebingungan dan kekacauan dihadapan mahkamah Allah di Padang Mahsyar. 
19).Memenuhi satu hak Nabi atau memenuhi suatu ibadat yang diwajibkan rosul kepada umatnya. Seseorang yang tidak 
bershalawat berarti enggan memenuhi suatu hak Nabi yang wajib ia penuhi. 
20).Dipandang sebagai seseorang yang mencintai Nabi. 
21).Dikabulkan segala hajat kebutuhannya.  

Bagi siapapun Orang yang bersholawat akan 
didoakan para malaikat. 

Diriwayatkan dari Nabi SAW Bahwasanya Nabi bersabda: “Aku didatangi malaikat Jibril As, Isrofil As, Izroil As, 

dan Mikail As.” 

Suatu hari Rasulullah SAW datang dengan wajah berseri-seri dan bersabda: “Malaikat Jibril datang kepadaku 

dan berkata (Sangat menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Muhammad bahwa untuk satu shalawat dari 

seseorang umatmu akan ku imbangi dengan sepuluh do’a baginya dan sepuluh salam bagiku akan kubalas 

dengan sepuluh salam baginya)” (HR. An-Nasa’i). 

Dalam hadits lain Rasulullah Saw bersabda: "Kalau orang bershalawat kepadaku, maka malaikat juga akan 

mendo’akan keselamatan yang sama baginya, untuk itu bershalawatlah, baik sedikit ataupun banyak.” 

(HR.Ibnu Majah dan Thabrani). 

Dengan penjelasan Hadits lain Jibril berkata: “Wahai Rasulullah, barangsiapa yang bersholawat kepadamu 

sepuluh kali maka saya membela/mengambilnya dan menyuruhnya menyebrang pada titian shirotol mustaqim. 

Mikail berkata, Saya akan memberinya minum dari telagamu. Isrofil berkata, Saya akan bersujud kepada 

Allah dan tidak akan mengangkat kepalaku sehingga dia diampuni Allah. Izroil berkata, Saya akan memegang 

ruhnya sebagaimana saya memegang arwah para nabi.” (Al-Hadits.Riyadushshoolihiin, hal.33). 

Seribu kali bersholawat mendapat ganjaran surga. 

Nabi SAW Bersabda: "Barangsiapa bersholawat kepadaku dalam sehari seribu kali, maka dia tak akan mati 

sehingga ia digembirakan dengan surga." (HR.Abu Syekh dari Anas RA). 

Kedua penjelasan beberapa Hadits diatas sudah jelas bukan? Bahwa barang siapa yang bersholawat atas 

bagindha Rasul SAW maka baginya pertolongan berlipat-lipat dan baginya surga yang mengembirakan. Dan 

selain itu anda juga akan mendapat kan faedah bersholawat antara lain sebagai berikut. 

Faedah atau Keutamaa Bersholawat 

Jika kita perhatikan ratusan hadits di beberapa kitab yang menjelaskan tentang sholawat, dapat disimpulkan 

bahwa faedah2 bersholawat adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memperoleh limpahan rahmat dan kebajikan dari Allah SWT. 



2. Dapat memperoleh kebajikan, mengangkat/meninggikan derajat, menghapuskan kejahatan, 

kesalahan dan dosa. 
3. Memperoleh pengakuan kesempurnaan iman, jika kita membacanya 100 kali. 
4. Menjauhkan kerugian, penyesalan dan digolongkan ke dalam golongan orang2 yang sholeh. 
5. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. 
6. Memperoleh pahala seperti pahala memerdekakan hamba sahaya. 
7. Dapat memperoleh syafaat. 
8. Memperoleh penyertaan dari malaikat Rahmat. 
9. Menghilangkan kesusahan, kegundahan dan melapangkan rizki. 
10. Melapangkan dada, hati yang sempit, jika seseorang membacanya seratus kali. 
11. Menghapuskan dosa, jika seseorang membacanya tiga kali setiap hari. 
12. Menggantikan sebagai sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah. 
13. Melipatgandakan pahala yang diperoleh, terutama jika seseorang memperbanyak membaca sholawat 

di hari jumat. 
14. Mendekatkan kedudukan kepada Rasulullah SAW dihari kiamat. 
15. Menjadikan sebab doa kita diterima dan dikabulkan Allah. 
16. Dapat melepaskan diri dari kebingungan dihari kiamat. Maka apabila seseorang meninggalkan 

membaca sholawat kepada Nabi, maka ia akan menghadapi kebingungan dan kekacauan di hadapan 

mahkamah Allah di Padang Mahsyar. 
17. Memenuhi satu hak nabi atau memenuhi suatu ibadat yang diwajibkan rasul kepada umatnya. 

Seseorang yang tidak bersholawat berarti ia enggan memenuhi suatu hak Nabi yang wajib ia penuhi. 
18. Dipandang sebagai seseorang yang mencintai Nabi. 
19. Dan masih banyak faedah umum lainnya, yang mana semua faedah memberikan berkali-kali kebaikan. 

 

Dan berikut ini akan ada salah satu sholawat istimewa yang apabila diamalkan maka anda akan mendapatkan 

keistimewaan yaitu Sholawat Adrikiyyah. Amalan sholawat ini merupakan salah satu sholawat pilihan dan 

sholawat favorit diantara yang lainnya. Sholawat ini sangat-sangat pendek, sehingga dalam mengamalkannya, 

Anda harus hanya mengulang - ulangnya sampai hitungan yang sekiranya Anda bisa tetap istiqomah 

membacanya setiap hari. 

Sholawat adrikiyyah ini merupakan salah satu sholawat Andalan Ustadz Ajib Mustajib yang merupakan Guru 

Aktivasi Kekuatan Batin. Sholawat ini juga sangat masyhur dikalangan Ulama', kyai dan santri. 

Karena sholawat ini sangat terkenal, maka ada banyak cara atau banyak versi dalam mengamalkannya, Anda 

pun akan mendapatkan panduan bagaimana menggunakan sholawat Adrikiyyah ini untuk menggapai urusan 

duniawi Anda. 

Sholawat Adrikiyyah ini sangat bagus digunakan untuk menarik rizqi, keluar dari masalah, agar cepat keluar 

dari kesedihan yang Anda alami. Juga, jika mungkin suatu saat Anda mengalami depresi atau stress, banyak 

banyaklah membaca sholawat ini. 

Sholawat Membuka Pintu Ampunan Allah SWT 

Pernahkan anda melakukan kesalahan selama hidup didunia? Dan pastinya semua orang pernah melakukan 

kesalahan. Para nabiyullah kekasih Allah saja pernah melakukan kesalahan apalagi kita manusia biasa yang 

tiada memiliki kelebihan. Kenapa bisa begitu? Sebab dasarnya tolok ukur kesalahan itu tidak dapat dilihat dari 

pada seberapa orang menilai kita, masyarakat, negara, atau pun yang lain, karena hanya Allah lah yang 

mengetahui seberapa besar orang tersebut melakukan kesalahan. Nah, apa yang perlu kita lakukan apabila 

kita salah? Hal yang paling logis adalah MEMOHON AMPUNAN ALLAH SWT dengan bersholawat. Karena apabila 

setiap hari kita memohon dengan bersholawat maka insya allah, Tuhan Yang Maha Kuasa akan semakin 

mencintai dan menyayangi kita. Berikut ini adalah sholawat adrikiyyah untuk membuka pintu ampunan dari 

Allah SWT yang akan diturunkan oleh Ustadz Ajib Mustajib. 

Shalawat adrikiyyah ini merupakan sholawat agar pintu - pintu keni’matan dunia dan akhirat terbuka dan 

pahala membacanya sangat besar tak terhingga. 

Kalimat "sejumlah kenikmatan Allah” artinya: kekuasaan Allah itu berhubungan dengan segala ni’mat dunia 

maupun akhirat. Sedangkan kalimat "sejumlah karunia-Nya” artinya: kekuasaan Allah berhubungan dengan 

seluruh anugerah dunia dan akhirat. Jadi permohonan Shalawat kepada Allah di atas dilimpahkan kepada Nabi 

Muhammad dengan jumlah shalawat yang tak terhingga.  Tidak ada satu ni’mat maupun anugrah yang ada di 

alam ini melainkan terjadi dengan kehendak Allah dan anugrah Allah tidak terhingga jumlahnya. Subhanallah. 

Semoga pengamal sholawat ini nantinya mendapatkan limpahan rejeki dunia dan akhirat yang tidak terhitung. 

Aamiin. 

1.Shalawat naqsabandiyyah . Shalawat ini berasal dari syekh khalid an-naq Syabandi, pembaharu terekad 
naqsabandiyyah. Bahwasanya shalawat ini sangat baik sekali untuk membentengi diri dari kejahatan penguasa yang dzalim, 
menjaga kehormatan diri atau tipu daya setan, bahkan ada sebagian orang yang menjadikan shalawat naqsabandiyyah 
sebagai perantara untuk menyembuhkan penyakit panas. 



Shalawat Naqsabandiyah 
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“Ya Allah, curahkanlah rahmat ta’dzim kepada junjungan kami Nabi Muhammad, dan kepada keluarga junjungan kami Muhammad 
menurut bilangan seluruh penyakit dan obat. Dan semoga Engkau memberikan keberkahan dan keselamatan yang banyak kepada nabi 
Muhammad dan keluarganya” 
 Shalawat ini berasal dari Syekh Khalid an-Naq Syabandi, pembaharu tarekat Naqsabandiyah, ia mengatakan : “Bahwasanya 
shalawat ini sangat baik sekali untuk membentengi diri dari kejahatan penguasa yang dzalim. Menjaga kehormatan diri atau tipu daya 
setan, bahkan ada sebagian orang yang menjadikan shalawat Naqsabandiyah sebagai perantara untuk menyembuhkan penyakit panas.   
Sumber : Keajaiban shalawat Nabi 

Thariqat Alawiyah Naqsyabandiyah Muhsiniah 

Majelis Thareqat Alawiyah Naqsyabandiyah Muhsiniyah di bina oleh Al-Habib Haidarah Bin Muhsin Al-Hinduan putra dari Al-Habib 
Muhsin Bin Ali Al-Hinduan Mursyid Thareqat Naqsyabandiyah Mudzhariyah dan juga Beliau salah satu Murid pertama Tokoh Thareqat 
Alawiyah yang ada di Tarim yaitu Al-Habib Umar Bin Muhamad bin Hafidz  

Sholawat Al-Habib Muhsin Bin Ali Al-Hinduan  
 صلوات احلبيب حمسن بن على اهلندوان

  اَللَّهم صلِّ علَى سيِدنا محمد وافْتح فُتوح الْعاِرِفين قُلُوبنا

ناِمييِبِه الْمحصلَى اَِلِه وعاِنى وروالن كَء ِبِسرِضيى تتح  

 رب دمحا مِدنيلَى سلِّ عص معلى حسن اخلتام توفنااَللَّه  

ناِمييِبِه الْمحصلَى اَِلِه وعاِنى    وريِة النبلَه ا ِمنا غدِقنو  

Cara agar  Bertemu Nabi Khidir  
Tanya Jawab dengan Habib Lutfi,- Al Kisah 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang dapat berkonsultasi. Saya mohon penjelasan tentang beberapa hal. 
Pertama, benarkah ada wirid dan amalan agar dapat bertemu dengan Nabi Khidhir dan Wali Sanga? Jika benar, apa wirid dan amalan 
tersebut? Kedua, ada beberapa orang yang katanya dapat bertemu dengan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Benarkah yang 
mereka temui untuk berkonsultasi itu adalah Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga? 
Ketiga, bolehkah penganut tarekat belajar menjadi paranormal? Samakah paranormal dengan Kahin yang disebutkan dalam 
Hadist Rasulullah (saw)? 
Keempat, bolehkah seseorang berbaiat kepada dua orang mursyid sekaligus, misalkan Qadiriyyah wa Naqsabandiyyah dan Sadziliyah? 
Demikian pertanyaan kami. Atas penjelasannya, kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
Jawaban: 
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 
Amalan atau wirid yang bisa mengantar atau membantu kita agar bertemu Nabi Khidhir dan Nabi Muhammad itu memang 
betul ada. Tapi masalah bertemu dengan para Wali Sembilan atau bertemu dengan para wali lainnya itu adalah bagian dari 
nilai tambah membaca amalan itu. Beberapa wirid yang insya Allah bisa membantu maksud dan tujuan Anda, antara lain 
dengan membaca al-Ismu al-A'zham yang tertera dalam kitab Sa'adatu Ad-Darrayn. Shalawat tersebut adalah milik Syekh 
Muhammad Taqiyyudin al-Hambali. Bunyi shalawat itu cukup panjang dan dimulai dengan kata-kata "Allahumma Inni as'aluka 
bismika al-a'zham" yang artinya, "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan berkat nama-Mu Yang Maha Agung." Atau 
bacaan lain berupa kalimat shalawat. Beberapa wirid itu dapat membantu mempermudah untuk bertemu dengan Baginda 
Nabi Muhammad (saw) atau Nabi Khidir (as). 
Masalah bertemu dengan para wali Allah, seperti pertanyaan Anda yang kedua, bisa dikatakan mudah. Para wali Allah yang 
sudah sempurna kedudukan dan kewaliannya adalah bagian dari para pewaris Nabi. Sedangkan setan tidak bisa menyerupai 
Nabi. Makanya para wali Allah yang benar-benar mencapai derajat yang tinggi adalah bagian dari pewaris Nabi, yang tidak 
mampu diserupai oleh setan. 
Masalahnya, orang yang bertemu itu sendiri harus bisa memahami, ilmu tauhidnya harus benar, bisa membedakan mana 
Sunan Bonang yang sebenarnya dan mana yang mengaku sebagai Sunan Bonang (bukan menyerupai). Mengaku berbeda 
dengan menyerupai. Kalau menyerupai, setan dijamin tidak bisa menyerupai para wali Allah. Kebenarannya, semua 
berpulang kepada apa yang diberikan oleh beliau, melanggar syariah atau tidak. 
 
Perlu dicatat, pertama, yang membedakan antara zat yang sekadar mengaku dan yang sebenarnya, terletak pada apa yang 
diperintahkan. Kedua, bila sudah bertemu, bagaimanakah orang tersebut, apakah ia semakin kuat dalam agamanya atau tidak. 
Kalau semakin tekun terhadap agamanya, itulah yang disebut khaddam. Tapi, kalau maksiatnya semakin menjadi-jadi, berarti 
yang datang itu sekadar mengaku. Belajar untuk memenuhi kewajiban dalam menuntut ilmu, termasuk belajar menjadi 
paranormal, itu tidak ada persoalan. Yang jadi masalah kalau seorang ahli tarekat yang sudah benar mau belajar menjadi 
paranormal. Alasannya pertama karena, pembukaan hijab (tirai) paranormal itu sudah ada dalam tarekat. Kalau paranormal 
hanya enam buah hijab, sedangkan tarekat itu ada sebelas buah. Makanya, sesungguhnya malah tidak masuk akal dan tidak 
akan terurai sebenarnya, di mana seorang ahli tarekat belajar menjadi paranormal (yang derajatnya lebih rendah). 
 
Mengapa para ahli tarekat enggan mempelajari ilmu paranormal. Karena ada batasan atau koridor bahwa ahli tarekat itu tidak 
mau mendahului kehendak Allah. Ada paranormal yang bisa dikatakan sebagai seorang Kahin, dan ada yang tidak. 
Perbedaannya adalah bagaimana memulainya. Kalau pemahaman agamanya kuat, maka ia merupakan seorang yang 
beretika, beradab, dan hanya tunduk kepada-Nya. Dengan keahlian batinnya, justru akan menambah keimanan, karena ia 
tahu berbagai rahasia yang diberikan kepada hamba-Nya. 
 
Tidak ada masalah kalau berbaiat terhadap dua orang mursyid, asalkan memahami benar koridor yang harus diperhatikan. 
harus diperhatikan bahwa baiat yang pertama itu sifatnya mutlak. Persoalannya, setelah menjalani baiat yang kedua, apakah 
dia menanggalkan baiat yang pertama atau tidak. Kalau sampai meninggalkan, itu berbahaya, karena bisa terkena dosa 
 
Selanjutnya, kenapa banyak mursyid yang tidak memperkenankan dua kali baiat, karena ada asrar (rahasia) yang berbeda 
dari kedua tarekat yang diikutinya. Ini bisa sangat berbahaya bagi orang yang dibaiat, apalagi kalau dia belum mengetahuinya. 
Satu orang mengikuti dua tarekat sekaligus bisa diumpamakan satu rumah dengan dua mesin listrik yang berasal dari mesin 
diesel dan listrik PLN. Diesel digunakan untuk menggantikan listrik sewaktu padam. Tapi bagaimana bisa dibayangkan kalau 
diesel dan listrik itu dinyalakan secara bersama-sama. Demikian, semoga Anda puas. 
 
Sumber : Majalah Al Kisah  

ISMUL A’ZHAM USTHUM AL-ARIF BILLAH 



 
YAA HAYYU YAA QAYYUUM YAA ILAAHANAA WAILAAHA KULLI SYAI’IN 

 ILAHAN WAAHIDAN LAAILAAHA ILLA ANTA 

Ya Allah Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang berdiri sendiri, Ya Allah tuhan kami, Tuhan segala sesuatu, Tuhan Yang maha Esa, Tidak 
ada Tuhan yang benar disembah hanya Engkau wahai Tuhan kami.  

KETERANGAN: 

          Sebagian riwayat menerangkan bahwa yang memindahkan istana ratu balqis dari negeri saba’ ke dalam kerajaan nabi 

sulaiman adalah jin ifrit yang bernama ashif bin barkhriyah. 

          Tetapi ada pula terdapat riwayat lain bahwa yang melaksanakan pemindahan istana balqis dari saba’ ke palestina 

adalah seorang waliyullah Arif billah yang bernama USTHUM  yang selalu mengamalkan ismu a’zam tersebut di atas. 

                                                                                                                              
 

ISMUL A’ZAM YANG DI AMALKAN OLEH ALA BIN HADLRAMI 

YAA HALIMU YAA ‘ALIMU YAA ‘ALIYYU YAA’ADHIIM  

ARTINYA: 

Yaa allah tuhan yang maha kasih sayang, tuhan yang maha tahu, maha tinggi dan maha besar. 

KETERANGAN: 

          Terdapat dalam sebuah kitab do’a yang di karang oleh salah seorang ulama besar yang sangat wara’ dan baik budi, 

yaitu Al-‘alaamah Abi Bakhrin Muhammad Alwaliid. Suatu keterangan yang sangat menarik hati, antara lain seperti yang 

tersebut di bawah ini: 

          Muthrib ibnu ‘Abdullah ibnu Mash’ab Al-madahi menerangkan: bahwa dia pada suatu hari datang berkunjung kerumah 

khalifah Amirul mukminin Al-mansuur. Muthrib menampak wajah khalifah penuh dengan kedukaan, mungkin ada suatu 

musibah yang menimpa diri beliau. 

          Khalifah berkata: “ wahai saudaraku muthrib, telah di timpahkan tuhan kepada diriku suatu ujian, yaitu perasaan sedih 

dan duka dalam masa beberapa hari ini, aku tidak dapat menghilangkannya, berilah aku ucapan-ucapan dan do’a semoga 

dengan itu tuhan menghilangkan dengan segera “. 

          Muthrib berkata: “ ya amirul mukminin, Muhammad Bin Tsabit pernah becerita kepadaku bahwa salah seorang 

penduduk bashrah telah di timpa musibah menderita sakit telinga beberapa hari lamanya, menyebabkan dia tidak dapat tidur. 

Hasan bashri berkata kepada si penderita itu: “ bacalah do’a yang di amalkan dan selalu dibaca oleh ‘Ula bin Khadhrami. Ia 

pernah berada dalam kesempitan, yaitu kehabisan air di tengah-tengah di padang pasir. Dan pernah ia hendak menyebrangi 

laut Bahrain bersama kudanya ketika dalam peperangan, sedang kapal alat menyebrang tidak ada, dan ketika itu ia bersama 

dengan Abi hurairah. 

Khlifah berkata: “ teruskanlah ceritamu itu hai muthrib”. 

Muthrib meneruskan dengan berkata: “ ketika ‘Ula bin Khadrami sedang dalam perjalanan di tengah-tengah padang 

pasir, ia kehabisan air, hampir saja ia binasa kehausan. Lalu ia sembahyang dua rakaat kemudian di bacanya beberapakali 

do’a tersebut di atas yng memang sudah menjadi bacan dan amalannya beberapa lama sebelum itu. 

Tidak lama kemudian awanpun mendung dan mencurahlah air hujan dari langit sangat lebatnya. 

Muthrib melanjutkan ceritanya, begitu juga ketika ‘Ula bin khadhrami pada sutu kali peristiwa hendak menyebrangi 

laut Bahrain bersama kudanya sedang alat penyebrangan tidak ada. Ia sembahyang dua rakaat, kemudian membaca do’a 

tersebut di atas beberapa kali. Ia mengendarai kudanya dan dengan tidak ragu-ragu lalu menyebrangi laut yang luas itu 

dengan tidak terkena basah dan selamat sampai ke seberang. 

Khalifah mendengar cerita ini sangat tertarik lalu bertanya: “ Bagaimana laki-laki yang menderita sakit telinga tadi?” 

Muthrib menjawab: “ lelaki itu membaca dan mengamalkan terus menerus dengan tidak henti-hentinya dengan 

penuh pengharapan semoga kiranya tuhan menyembuhkan penyakit itu. Maka pada suatu hari terasa oleh lelaki itu seolah 

olah ada sesuatu yang keluar dari dalam telinganya. Kemudian terbang, dan dia merasa sembuh dari penyakitnya”. 

Adapun khalifah setelah mendengar cerita itu lalu meminta diri kepada muthrib masuk ke kamar ibadahnya. Tidak 

beberapa lama kemudian khalifah keluar dengan muka tersenyum dan wajah gembira, lalu berkata: “ hai muthrib, tuhan telah 

menghilangkan kedukaanku dengan do’a ‘Ula bin khadhrami itu “. 

Kemudian khalifah meminta kepada pelayan istana supaya di siapkan makanan dan minuman untuk di santap 

bersama dengan muthrib sebagai ucapan syukur kepada tuhan dengan lenyapnya musibah kedukaan yang di derita khalifah 

beberapa hari lamanya. 



                                                                                                                              

 

ISMUL A’ZAM YANG DI AMALKAN OLEH MUSA AL-KADHIM IBN U JA’FAR S-SHADIQ  

YAA SAMI’A KULLI SHOUTIN, WA YAA SAABIQA KULLI FAUT IN, WA YAA KASIYAL IDHAAMI LAHMAN WA MUNSYI RAHAA 

BA’DAL MAUTI, AS ALUKA BI ASMAA-IKAL ‘IDHAAMI WA BI -ISMIKAL AKBARIL MAKHZUUNI MAKNUUNIL LADZII LAM YAT HTHALI’ 

‘ALAIHI AHADUN MINAL MAKHLUUQIINA. YAA HALIMAN DZAA  ANAATIN LAA YUQADDARU ‘ALAA ANAATIHII, YAADZAL 

MA’RUUFIL-LADZII LAA YANQATHI’U MA’RUUFUHU ABADAN W ALAA TUHSHAA LAHUU ‘ABADAN FARRIJ ‘ANNII.  

ARTINYA: 

Ya allah tuhan yang mendengar setiap suara, ya allah tuhan yang mendahului setiap yang berlalu, ya alah tuhan yang 

membalut tulang dengan daging kemudian memisahkannya setelah mati, aku meminta dengan nama mu yang maha agung 

yang tersembunyi dan tersimpan tidak di ketahui oleh seorang makhluk pun. Ya allah tuhan yang maha kasih sayang, tidak 

terbatas kasih sayangmu, ya allah tuhan yang mempunyai kebaikan, tidak terputus kebaikanmu selama-lamanya dan tidak 

terhitung banyaknya. Semoga kiranya engkau selamatkan aku. 

KETERANGAN: 

          Pada suatu peristiwa, khalifah Al-Rasyid telah menahan seorang ulama besar bernama Musa Al-Kazim bin Ja’far 

Shadiq pada suatu tempat tahanan karena ada terdengar fatwanya di masyarakat yang sifatnya tidak menyetujui tindakan 

khalifah dalam beberapa hal. Tetapi anehnya dalam waktu tidak beberapa lama kemudian khalifah memanggil penjaga pintu 

tahanan agar Musa Al-Kazim segera di keluarkan dan di beri hadiah sebesar 30.000 dirham. 

          Penjaga pintu bertanya kepada khalifah: “ Apakah sebabnya wahai amirul mukminin maka demikian?”. 

          Khalifah menjawab: “ Malam tadi ketika aku sedang tidur, aku bermimpi seorang lelaki dengan pisau terhunus datang 

kepadaku dan berkata ‘lepaskan musa Al-Kazim, dia di fitnah dan di dzalim. Jika tidak saya akan menikam-mu dengan pisau 

ini’. Saya merasa seram terhadap mimpi ini. Lepaskanlah dia”. 

          Dengan segera penjaga pintu itu pergi ke tempat tahanan dimana Musa Al-Kazim di tahan. Pintu tahanan segera di 

buka dan di persilahkan beliau keluar. 

          Di saat itu penjaga pintu menerangkan kepada Musa Al-Kazim tentang mimpi yang terjadi diri khalifah. 

          Musa Al-Kazim berkata: “ saya selama dalam tahana dan bermimpi berjumpa dengan rasulullah s.a.w. lalu beliau 

mengajarkan kepadaku kalimat ismul a’zam. Rasululah berkata: ‘bacalah kalimat itu (do’a tersebut di atas), allah akan 

memelihara kamu. Kalimat-kalimat itu lalu saya baca dan saya amalkan selama dalam tahanan ini. 

                                                                                                                              
 

ISMUL A’ZAM MENURUT PENDAPAT IMAM AL-GHAZALI  

WA ILAHUKUM ILAAHUN WAHIDUN LAA ILAAHA ILLA, HUWAR RAHMAANURRAHIM. ALIF LAAM MIIM. ALLAHU LAA ILAHA IL LAA 

HUWAL HAYYUL QAYYUM. ALLAHUMMA INNI AS ALUKA BI ANN II ASYHADUANNAKA ANTALLAAHU LAA ILAAHA ILLA ANTAL 

AHADU SHSHAMADU LAM YALID WALAM YUULAD WALAM YAKUN LAHUU KUFUAN AHAD.  

 

ARTINYA: 

Dan tuhan kamu adalah tuhan yang satu. Tidak ada tuhan yang patut di sembah hanya dia (allah) yang maha pengasih dan 

penyayang. Alif laam miim ( hanya allah yang mengetahui maksudnya) allah, dialah tuhan yang muthlaq di sembah, tidak ada 

tuhan selainnya, hanya dia yang maha hidup dan berdiri sendiri. Aku meminta kepadamu yaa allah, bahwa aku menyaksikan 

tidak ada tuhan yang patut di sembah hanya engkau yang maha Esa, engkau tempatku meminta, engkau tidak di lahirkan dan 

tidak melahirkan, dan tidak ada siapa juga yang menyekutui engkau. 

 

KETERANGAN: 

          Imam Abi Hamid Al-Ghazali menerangkan dalam kitabnya Al-Maqshadul Asna Syarhi Asmaa Illahil Husna. 

          Sebuah warid menerangkan, rasulullah s.a.w. berkata: “ ismul a’zam terdapat dalam dua buah ayat. Pertama ayat “ wa 

ilaa hukum ” sampai akhir ( surah Ar-rahim ), dan ke dua ayat permulaan surah ali imran,yaitu “ alif laam miim “ sampai akhir 

(surah Al-Qayyum).  

          Selain itu imam Ghazali menerangkan: ada sebuah hadits menerangkan bahwa pada sutu peristiwa rasulullah s.a.w. 

mendengar seseorang yang mengucapkan do’a yang tersebut di atas, lalu Rasulullah s.a.w. berkata: demi diriku yang di 

jadikan tuhan, sesungguhnya dia berdo’a dengan ismul a’zam. Apabila meminta dengannya niscaya di beri tuhan dan apabila 

berdo’a dengannya niscaya di perkenankan tuhan. 

 



2. Shalawat hajjiyyah . Shalawat ini sangat berguna untuk orang yang ingin menunaikan ibadah haji, yang sudah 
berusaha semaksimal mungkin tapi ada kendala, baik itu yang berupa materi, kesehatan badan maupun persoalan - 
persoalan yang lain, maka hendaknya ia sering menerapkan shalawat ini. 

Shalawat Hajjiyah Amalan Cepat Naik Haji Shalawat Hajjiyah .  

ْ�ِ�	 اْ�َ�َ�امَْ      َ  ���َ ��َ�ِِ  �ُ���َ�ُ�َ�َ   ��ً��َ��َ���ٍ"   َ َ��ة َوَُ�#َ"ِ���َ �َ���ٍ"ً  َوَ'َ�&ِ  %لِ  ُ �#َ"ِ���َ &ُ�َ'َ (ْ��� َأ���ُ�)�  َ (� َوَ

 َوَ�ْ�ُز7َُ�� ِِ�َ�� ِز�9ََرَة 7َْ�ِ� َ#ِ���َ	ِ  َ'َ�ْ�6ِ  أْ/5َُ( ا��4َ��ة  َوَأْزَآ&ا�1ََّ��ْم  ِ/& ُ�ْ.ٍ- َوَ'ِ,َ�ٍ+

�َ"اَدَو َآِ�َ�ِ�ْ	ِ َ َوِرَض   َ#ْ,1َِ	 َوِزَ#+َْ  َ'ْ�ِ;	َْْ    َوََ�َآٍ+ َوُُ�ْ@ِغ اْ�َ�َ�امْْ ْ  َ'َ"َد  َ<ْ�ِ=َ	
 

Allaahumma shalli wa sallim ‘ala sayyidinaa muhammadin wa ‘ala ali sayyidina Muhammad shalaatan wa salaaman tuballighuna 
bihimaa hajja baytikal-haraam wa tarzuqunaa bihimaa ziyaarata qabri nabiyyika ‘alaihi afdhalush-shalaati wa azkas-salaam fi 

luthfin wa ‘afiyatin wa barakatin wa bulughil-maraa m ‘adada khalqika wa ridhaa nafsika wa zinata ‘arsyika wa midaada 
kalimatik 

 
“Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, dan kepada keluarga junjungan kami, Nabi 
Muhammaziarahi Nabid, dengan shalawat dan salam yang dengan keduanya Engkau membuat kami dapat menunaikan haji ke Baitullah 
Al-Haram dan memberikan anugerah kepada kami dapat menziarahi Nabi-Mu, atasnya shalawat yang paling utama dan salam yang paling 
suci, dalam kelembutan, kesejahteraan, keberkahan, istiqamah, dan tercapai cita-cita, sejumlah mahkluk-Mu, sepenuh keridhaan diri-Mu, 
seberat Arsy-Mu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimat-Mu.  
 
** Barang siapa ingin segera dapat melaksanakan ibadah haji, hendaklah membiasakan baca shalawat di atas 99 kali secara rutin setiap 
selesai mengerjakan shalat fardu, dan pada setiap malam Jum’at membacanya sebanyak 333 kali. Insya Allah dengan mengamalkannya 
dapat segera menunaikan haji.  

.  SHOLAWAT HAJJIYYAH  

AGAR BISA MENUNAIKAN IBADAH HAJI DENGAN MUDAH SELAM AT SEHHAT WAAFIAT  
Sehabis sholat fardlu membaca sholawat ini 11 x 

ىف , وزيارة قرب نبيك حمد عليه افصل الصالة والسالم, نة حج بيتك احلراماللهم صل على سيدنا حممد صالة تبلغنا وأهلنا ا ىف كل س
وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. يسر ولطف وصحة وعافية وسالمه وبلوغ املرام  

. Allaahumma shalli wa sallim ‘ala sayyidinaa muhammadin wa ‘ala ali sayyidina Muhammad shalaatan wa salaaman tuballighuna bihimaa 

hajja baytikal-haraam wa tarzuqunaa bihimaa ziyaarata qabri nabiyyika ‘alaihi afdhalush-shalaati wa azkas-salaam fi luthfin wa ‘afiyatin 

wa barakatin wa bulughil-maraam ‘adada khalqika wa ridhaa nafsika wa zinata ‘arsyika wa midaada kalimatik. 

 “Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, dan kepada keluarga junjungan kami, Nabi 

Muhammaziarahi Nabid, dengan shalawat dan salam yang dengan keduanya Engkau membuat kami dapat menunaikan haji ke Baitullah 

Al-Haram dan memberikan anugerah kepada kami dapat menziarahi Nabi-Mu, atasnya shalawat yang paling utama dan salam yang paling 

suci, dalam kelembutan, kesejahteraan, keberkahan, istiqamah, dan tercapai cita-cita, sejumlah mahkluk-Mu, sepenuh keridhaan diri-Mu, 

seberat Arsy-Mu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimat-Mu. ********* Barang siapa ingin segera dapat melaksanakan ibadah haji, 

hendaklah membiasakan baca shalawat di atas 99 kali secara rutin setiap selesai mengerjakan shalat fardu, dan pada setiap malam Jum’at 

membacanya sebanyak 333 kali. Insya Allah dengan mengamalkannya dapat segera menunaikan haji. 

Kali ini, saya mengijazahkan amalan agar bisa cepat naik haji. Ijazah ini saya dapatkan, secara ijazah langsung dan beliau juga 
mengizinkan saya sebagai mujiz (pemberi ijazah) atas semua ijazah Beliau, dari Kiai Muhammad faishol, Pengasuh PP Darus Sholihin, 
Campur Darat-Tulung Agung-Jawa Timur. Saya mendapatkan ijazah dari beliau, setidaknya, delapan kitab ilmu hikmah susunan beliau 
sendiri. Yakni, kitab Tabyiinul Asror juz 1-4 dan kitab Nafiisatul Asror juz 1-4 dan beberapa kitab lain. Dua Kitab itu berbentuk sederhana. 
Ditulis tangan, sepertinya, oleh beliau sendiri. Tapi, jangan salah, isinya sangat padat dan penting. Isinya langsung materi ijazah amalan-
amalan untuk berbagai hajat hidup yang besumber dari para guru beliau semasa menuntut ilmu di berbagai pesantren. Dua kitab 8 juz itu 
berisi ayat-ayat, asmak-asmak, rajah-rajah, dan amalan-amalan ilmu hikmah. 

Ijazah agar bisa cepat naik haji ini, saya ambilkan dari kitab Tabyiinul Asror juz 1.  

Bagi yang akan menerima ijazah ini. Mohon hadiah fatihah dulu kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat empat 
rodliyallohu ‘anhum, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani qoddasallahu sirrohu, Para Waliyullah rodliyallohu ‘anhum, 
Kiai Muhammad faishol Tulung Agung Jawa Timur, dan saya yang dho’if ini, itsna arwani, sebagai mujiz 
panjenengan semua. 

Setelah membacakan Al-Fatihah kepada semua itu, baru kemudian, silakan menyatakan:  
Qobiltu Ijazataka (Saya terima Ijazah Anda) 

Mudah-mudahan sedikit amalan ini bermanfaat bagi Para Penyimak Pondok Gus Itsna. Khususnya, yang sangat 
menginginkan segera berangkat ke Tanah Suci Makkatul Mukarromah, padahal tidak punya biaya atau kesulitan 
ekonomi. 

 

 

 



Berikut ini ijazah agar bisa cepat menunaikan ibadah haji: 

Amalkanlah empat rangkaian amalan di bawah ini secara istiqomah setiap hari. Waktunya terserah. Tawasulan 
tidak harus. Tapi andaikan menginginkannya, tawasulan seperti hadiah fatihah di atas. Berikut empat rangkaian 
amalan tersebut:  

1. Membaca Alqur’an surat Al-Hajj 1x. 
2. Membaca Manaqib Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, qoddasallahu sirrahu 
3.  Membaca Alqur’an surat At-Taubah, ayat 128-129, 7x. 

Berikut ayat yang dimaksud: 


ٌ	 َرُءوٌف�ِ
ُ�	 ِ�ٱْ�ُ�ْ�ِ�ِ�
َ� رْ�َ�َ �ٌ��ِ�َ 	ْ���ِ�َ ��َ  ِ
 َ�َ.ْ- َ,�َٓءُآْ	 َرُ()ٌل �&ْ� ُ%ِ$ُ�ْ	َأ" َ�ِ!�ٌ! َ�َ�ْ

128. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat 
menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. 

 َ�َ���ْ�اَ۟%ِ'ن َ%ُ$ْ# َ"ْ!ِ َ� ٱ���ُ� َ��ٓ  ِإَ�َٰ� ِإ��� ُهَ� * َ�َ�ْ
ِ�  َ�َ�آ�ْ�ُ�  َوُهَ� َرب ٱْ�َ�ِ�
ِ	ٱْ�َ�ْ�ِش

129. Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya 
aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ‘Arsy yang agung”. 

(Laqod Jaakum rosulun min anfuskum ‘aziizun ‘alaihi maa ‘anittum hariishun ‘alaikum bil mu’miniina rouufur rohiim. Fain tawalau faqul 
hasbiyalloohu laa ilaaha illaa huwa ‘alaihi tawakkaltu wahuwa robbul ‘arsyil ‘adziim.) 7x 

4. Membaca sholawat hajjiyah 7x. 

Berikut sholawat yang dimaksud: 

� و����ٍ� و���ٍ� وُ���ِغ ا���اِم و��
 اِ�ِ� و���� ٍ�ْ�ُ 
ا��/5َّ �"ِّ ��
 ��4َِ&� ���4ٍ ��ًة 2َُ���01ُِّ �/� َ.-َّ َ�ْ�ِ+َ% اْ���ام َوز(�رَة '�ِ� &�ِ�َ% ���ِ� ا�#ُ" ا�!�ِة وا���ِم �
7xو��ِرْك وَ��5ِّْ   

Allohumma sholli ‘alaa sayyidinaa muhammadin sholaatan tuballighunaa bihaa hajja baitikal haroom, wa ziyaarota qobri 
nabiyyika ‘alaihi afdholussholaati wassalam, fii luthfin wa ‘aafiyatin wa salaamatin wa buluughil maroom, wa ‘alaa aalihii 
wa shohbihii wa baarik wa sallim.) 7x 

Demikian ijazah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Amin 

SHOLAWAT HAJJIYYAH  
AGAR BISA MENUNAIKAN IBADAH HAJI DENGAN MUDAH SELAM AT SEHHAT WAAFIAT  

Sehabis sholat fardlu membaca sholawat ini 11 x 
ىف , وزيارة قرب نبيك حمد عليه افصل الصالة والسالم, اللهم صل على سيدنا حممد صالة تبلغنا وأهلنا ا ىف كل سنة حج بيتك احلرام

 . وسلموعلى اله وصحبه وبارك. يسر ولطف وصحة وعافية وسالمه وبلوغ املرام

.3.Shalawat Ibnu Abbas ra . Shalawat ini berasal dari Abdullah bin Abbas, sebagai mana yang di katakan oleh abu 

musa Al-Madini. Khasiat shalawat ini banyak sekali, penting sekali bagi orang yang sedang menuntut ilmu, baik itu di 
pasantren maupun di lembaga - lembaga pendidikan lainnya, agar memperbanyak membaca shalawat ini, Insya Allah akan 
cepat memperoleh ilmu yang bermanfaat, sebab shalawat ini dapat menyinari hati, juga dapat di pakai membentengi diri dari 

gangguan sihir. 

 ا��@???= �6َ َداِ<َ= ا�َ>;ِ# َ��َ� ا�َ ِ� �6ــ3ِ �6َ 8َــ�1َِ: ا�َ
َ/9ِ6  7ِ�َ��8ِــ
�3ِ �2َ�6َ ِ"5َ ا�َ	َ�اِه5ِ ا�!�ِ*
�ــ3ِ 0#2َ َ�َ�� 1َ
0ِ/ ٍدُ,َ+	�َ*� 

9َ

�ــ1َ3ً   َواFِ>� َ�َ*� �6ََذ ا�ُ��� ِ%� هCDِ ا�!�ِ*
�ــَ"�َ8ِ 3ِ	AَBِ   �6َ ار َ"َ= ا��� اِ"ِ	Hِ ِ�ا�َ�َرى
Jَ 
ya Allah, wahai Tuhan Yang Melanggengkan anugrah kepada manusia, wahai Tuhan Yang Membentangkan tangan-Nya dengan 
pemberian, wahai Tuhan Yang Memiliki pemberian pemberian yang tinggi, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi 

Muhammad saw, sebaik baik manusia budi pekertinya, dan ampunilah (dosa dosa) kami wahai Tuhan Yang Memiliki keluhuran derajat 
denan rahmat-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segala 

yang mengasihi 

Keutamaan dan Khasiatnya 

Shalawat ini penting sekali bagi mereka yang sedang menuntut ilmu baik pendidikan formal maupun pendidikan lain, hendak 
memperbanyak bacaan shalawat ini insya Allah mereka akan cepat memperoleh ilmu yang bermanfaat 

• untuk penerang hati agar mudah menangkap pelajaran dalam menuntut ilmu 
• agar selamat dari gangguan sihir, bacalah shalawat ini 11 kali secara istiqamah 

orang yang membaca shalawat ini sebagai wirid akan mendapat pahala yang banyak, sebagaimana dikatakan oleh ibnu Abbas ra 

   Kِ5َ  َ,�� َ"َ!َ*3ٍ َا�Bََآ Mُ3َ ِ,� َ�ُ� ا>َ Kِ9ا�,َ �@َ�َ�Nَ 3َ�َ
�َ 3ِ�َ	Hُ3ِ�َ �6ََم َاو ا�	Hُا� �َP�َ ٍا�ـــ 
3ٍQََدَر Kِا� Kِ3ٍ ا�Rَ0
1َ Sَ%َ3َ َ�ُ� َوَر>َ�,ِ Kَا� Kَِوَ,َ+� ا� �ُ*�َ 

ِ�
ُ# ِا8َ�اِه
ُ= ِ"ُ= 6َُ�ا ا�ِ$َ
�َ,Bِ� Nُ 3ِِ� ِ%� ا�!�TَُمUَا� �ِ
 �6ََم َآ�َن َوِاَذا َ�َ�
barang siapa membaca shalawat ini diatas pada malam jumat atau siangnya sebanyak 10 kali, maka Allah mencatat baginya 100.000.000 
kebaikan menghapus 1.000.000 keburukan dan mengangkatnya 100.000.000 derajat, dan kelak pada hari kiama Nabi Ibrahim kekasih 
Allah memintakan rahmat di kubahnya 

sumber: KH Habib Syarief Muhammad Alaydarus, 135 shalawat Nabi. hal137. 
    



   4.Shalawat Nurul qalbi . Shalawat ini pada intinya adalah untuk menyinari hati, tetapi juga dapat di pakai untuk praktek 
yang lain. Seperti dipakai untuk perantara dalam memohon agar di beri kemudahan dalam mencari rizqi untuk 
mencukupi keluarganya sehari - hari. 

Sholawat Nurul Qolbi berarti Sholawat Cahaya Hati. Sholawat Nurul Qolbi diketahui memiliki khasiat melapangkan dada, menjadikan hati 
tenang dan melancarkan rejeki. 

Berikut ini bacaan Sholawat Nurul Qolbi: 
 

 #ُVِ�B6َُ�ْ�هَ� ا��َ!ــ�ِن َوBْ6َ �ِ
1ِ�ِْ�ِ�ـــَ/�8!= اM ا��"	9 ا��"
= َا��ُ@=� 2َ#0 َو0�1َْ= َ�َ�� 1َ
+َ,ُ �Xَ/ِ0	�Tَ2َ /ًٍة ُ,3ً�َ2ِ�ْ ِاَ�ْ
ِ� Qَـــ�ِ,3ً�َ َ�َ�ْ  
�Dِ َاَداِءَ�� AُBَُ�َ�ْ@ َوا�?&ْ-َق ا�7ََ��ِن َوَ�ْ�َ=1ُِ> َا(ِ�اِرَه� 38ِ ا:ْرَآ�ِن 8ََ�6ُ�َ7ْ ا�َ.4َ�ْ 3َ��َ 2ُُ/�AَBَ 3َ��َ َوا�7ََ)اِرِح Fِ3�َ�َ ُ"ُ%ْ)ِد �ْ)ِدFِ َوا�َ$  


اِ�ِ�ْ��Gَ َ��اْرَ�َ	 ا�ِ�َ�ْ� 1َ�ُ�َ   38ِ�Lِ��َ ِ�ْ� َ��َ�َ�ْ@ َو3َ��َ اِ�ِ  ا�ِ�َ�اِم َوَاAَIْـــ�ِ�ِ  اَ:ْ�َ�ِ	 َا��ُ/	 َ")&ْر Jَْ�ِ=3 َواْ(َ�ْح Iَْ-ِرى ِ�َ

Allahumma shalli ‘alla shayyidinna muhammadin shalatan muushilatan ilaihi jamaa’atan ‘alaihi yatluhal lisanu wayattashilu 
bi’ilmihal janaanu wayan ba’itsu asraaruhaa fil ark ani fatajma’ul qalba ‘alaa syuhuudihi wassirro ‘allaa nufudihi wal jawariha 
‘alaa tahamulli adaa’i matuhummilat washshidqa fii mu’aamalati man ‘aamalat wa’alaa aalihil kiraami wa ashhabihil a’laami. 
Allahumma nawwir qalbii wasyroh shodrii birahmatika  yaa arhammar rahimiin. 

Artinya: 
Ya Allah limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Salallahu’alaihi Wasalam rahmat yang sampai 
kepadanya yang kumpul di atas yang lisan membacanya yang hati hati bertemu dengan pengertiannya yang dapat menimbulkan rahasia 
rahasia di dalam rukun rukunnya, kemudian dapat mengumpulkan hati atas persaksiannya dan rahasia atas kelangsungannya dan anggota 
anggota tubuh atas tanggungan sampai apa yang ditanggung dan kejujuran di dalam perbuatan orang yang berbuat. Dan limpahkanlah 
(rahmat dan keselamatan) kepada keluarganya yang mulia dan kepada para sahabat sahabatnya yang besar. Ya Allah berikan cahaya 
hatiku dan lapangkanlah dadaku sebab rahmat-Mu wahai Dzat Yang Paling Belas Kasih terhadap orang orang yang berbelas kasih. 
Adapun manfaatnya tak terhitung... Disini hanya sebagian kecil dr kemanfaatannya bila kita rajin mengistiqomahkan Sholawat tsb. 
Diantaranya :  
Untuk menerangi hati,caranya : 
Puasa 3 hari ( selasa,rabu,kamis ),malam JumAt nya tidak tidur sampai terbit matahari,boleh makan dan minum.Selama puasa dibaca 33 
kali sehabis sholat hajat. Jika puasa sudah usai,sholawat ttp dibaca cukup 1 kali selama 41 malam tanpa putus2.  
Insy Allah dengan berkahnya diberikan hati yg lapang,apalagi bagi pelajar/santri yg sedang menuntut ilmu. 

Seandainya teman-teman udah ada yg punya anak,bisa jg dng mengamalkn seperti yg diatas,cuma kalimat yg aku tulis biru di ganti menjadi 
Allohumma nawwir qolbanaa wa awlaadana wasyrokh shodronaa wa awlaadanaa birokhmatika 

yaa arkhamar rookhimin . 

Bacaan dari Shalawat Nurul Qalbi adalah : 
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Artinya : Dengan Nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya, Allah curahkanlah rahmat dan keselamatan 

kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw rahmat yang sampai kepadanya. kumpul di atasnya, yang lisan membacanya 

dan hati bertemu dengan pengertiannya, sehingga dapat menimbulkan rahasia-rahasia di dalam tiang sandaran lalu dapat 

mengumpulkan hati atas kesaksiannya dan rahasia atas kelanjutannya dan anggota tubuh atas tanggungan sampai apa yang 

ditanggung dan kejujuran di dalam perbuatan orang yang berbuat dan melimpahkan pula shalawat serta salam atas 

keluarganya yang mulia dan para sahabatnya yang terkenal. Ya Allah, sinarilah hatiku dan longgarkanlah hatiku dengan 

sebab mendapatkan rahmat-Mu wahai Tuhan yang maha Esa. 

Khasiat dan fadlilah dari membaca shalawat ini adalah : 

a. Apabila menginginkan segala kebutuhannya tercukupi dan agar menjadi orang yang kaya raya maka sebaiknya membaca 

shalawat ini sebanyak-banyaknya setiap shalat  Maghrib dan Subuh secara istiqamah. 

b. Bila ingin agar hatinya menjadi bersinar terang. Maka lakukan puasa tiga hari dimulai dari selasa, rabu dan kamis. Dan 

malam terakhir tidak tidur sampai pagi. Ketika berpuasa bacalah shalawat ini sebanyak 33 kali setelah shalat hajat. setelah 

berpuasa dibaca sebanyak 33 kali selama 41 hari. 
Selamat membaca dan mencoba. Semoga sukses. 

Khasiat dan fadlilah dari membaca shalawat ini adal ah : 

a. Apabila menginginkan segala kebutuhannya tercukupi dan agar menjadi orang yang kaya raya maka sebaiknya membaca 
shalawat ini sebanyak-banyaknya setiap shalat  Maghrib dan Subuh secara istiqamah. 

b. Bila ingin agar hatinya menjadi bersinar terang. Maka lakukan puasa tiga hari dimulai dari selasa, rabu dan kamis. Dan 
malam terakhir tidak tidur sampai pagi. Ketika berpuasa bacalah shalawat ini sebanyak 33 kali setelah shalat hajat. setelah 
berpuasa dibaca sebanyak 33 kali selama 41 hari. 

Selamat membaca dan mencoba. Semoga sukses  

5. Shalawat Ghazzali . Shalawat ini banyak hasiatnya, di anataranya adalah dapat dipakai untuk menjernihkan pikiran dan 
hati, dapat dilakukan untuk memudahkan membayar hutang, serta keinginan - keinginan yang lain. 

Asalamualaikum Wr.Wb 
Shalawat Ghazali adalah bacaan Shalawat yang diyakini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk menentramkan 

hati,menjernihkan pikiran,tercapainya suatu keinginan yang sangat besar bagi orang yang berkenan mendzikirkannya secara 
istiqamah dengan mengikuti tata cara yang telah di tentukan. 

 



Bismillahirrahmaanirrahim.Allahumma shalli ‘alaa sa yyidina muhammadin wa’alaa aali sayyidina muhammadi n 
shalaaatan daa-imatan mustamirratan taduumu bidawaa mika watabqa-ka watakh-ludu bi-khuludika walaa-ghaa  yata 

lahaa duuna mardhaa-tika walaa jazaa-a liqaaa-iliha awamushallii -haa ghaira jannatika wannazhri ilaa waj-hikal karim i. 

Artinya:Dengan menyabut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.Ya Allah,limpahkanlah rahmat pada 

junjungan kami Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami Muhammad ,rahmat yang kekal dan terus-menerus,ia kekal 

karena kekekalan-Mu,ia tetap karena ketetapan-Mu,ia langgeng karena kelanggengan-Mu.Tidak ada ujung baginya tanpa 

keridlaan-Mu.Tidak ada balasan bagi pembacanya dan memintakan rahmat selain surga-Mu dan melihat wajah-Mu yang 

maha mulia. 

Khasiat  Shalawat Ghazali antara lain: 

1. Untuk membuat hati menjadi tenteram. 

2. Untuk membuat pikiran jadi tenang,jernih,dan cerdas. 

3.Untuk mendatangkan dan menghasikan segala macam hajat atau untuk tercapainya suatu hajat yang besar.  

Cara mengamalkan Shalawat Ghazali: 

1. Barangsiapa yang hati dan pikirannya sering gelisah,resah,dan bingung.Ingin terang,padang,tenteram,jernih,dan 

cerdas.Maka hendaklah membaca Shalawat Ghazali ini sebanyak 113(seratus tiga belas)kali selama tujuh hari dengan 

perincian sebagai berikut: 

a. Hari pertama membaca Shalawat Ghazali sebanyak 16 kali 

b. Hari kedua membaca Shalawat Ghazali sebanyak 16 kali 

c. Hari ketiga membaca Shalawat Ghazali sebanyak 16 kali 

d. Hari keempat membaca Shalawat Ghazali sebanyak 16 kali 

e. Hari kelima membaca Shalawat Ghazali sebanyak 16 kali 

f. Hari keenam membaca Shalawat Ghazali sebanyak 16 kali 

g. Hari ketujuh membaca Shalawat Ghazali sebanyak 17 kali 

Dengan cara ini,insya Allah akan membawa dan mendapatkan hasil yang positif.Membuat pikiran menjadi terang,jernih,dan 

cerdas 
• Mengerjakan shalat sunnah hajat 4(empat) rakaat pada sekitar jam 24:00(Dua belas malam) dengan dua salam. 

a. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al Fatihah membaca surat Al Ikhlas 10 kali.Pada rakaat kedua,setelah 
membaca surat Al Fatihah membaca surat Al Ikhlas 20 kali.Kemudian salam. 
b. Berdiri lagi untuk mengerjakan shalat hajat 2(dua) rakaat.Pada rakaat pertama  setelah membaca surat Al 
Fatihah,membaca surat Al Ikhlas 30(tiga puluh) kali.Pada rakaat kedua setelah membaca  surat Al Fatihah,membaca surat Al 
Ikhlas sebanyak 40(empat puluh) kali.Kemudian Salam. 
Setelah salam,duduklah dengan tenang sambil membaca Istighfar sebanyak 100(seratus) kali. 
“di kutip dari buku rahasia Shalawat”  

Khasiat Shalawat  

Asalamualaikum Wr.Wb 

Mengingat bacaan shalawat yang bersumber dari Rasulullah saw.Itu sangat banyak ragamnya,maka dalam hal ini sengaja di 

ambilkan satu contoh bacaan shalawat yang paling singkat dan paling pendek bacaannya,paling ringan pengucapanya dan 

paling banyak khasiatnya 

Bacaan shalawat tersebut adalah sebagai berikut: 

Bismillaahirrah maanir rahiim.Shallallahu ‘alaa muh ammadin. 

Artinya : Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.Semoga Allah melimpahkan shalawat atas 

Muhammad.  

Khasiat bacaan shalawat tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Memperoleh rahmat dari Allah swt.Memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad saw. 
2. Mendapat Pimpinan dari Malaikat yang bagus-bagus,dapat menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat 
3. Dapat menutupi kebutuhan dunia dan akhirat,memperoleh pahala sebesar gunung Uhud dan selamat dari segala 

macam malapetaka 
4. Mendapat keridhaan dari Allah swt.Dapat kesaksian dari Rasulullah saw.Dan mendapat syafaatnya di akhirat 

nanti,aman dari kemurkaan Allah swt.Dan masuk di bawah lindungan Arsy. 
5. Membuat timbangan kebaikannya menjadi berat dan di beri minum dari telaga Al Kautsar serta aman dari rasa haus. 
6. Bebas dari api neraka,dapat melintasi shirathal mustaqim seperti kilat dan dapat melihat tempatnya di surga sebelum 

mati dan mendapat anugerah banyak isteri di dalam surga. 
7. Mendapat kemenangan atas musuh-musuhnya,dapat mensucikan hati dari sifat fanatik,dapat melihat Nabi 

Muhammad saw dalam tidurnya,dapat menyebabkan dicintai oleh orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. 
8. Dapat menjadi sebab terkabulnya segala macam wujud doa,memperoleh ucapan selamat dari Allah swt dan dapat 

menyinari lahir dan batinnya. 
Barangsiapa yang ingin mendapatkan semua manfaat tesebut di atas,maka hendaklah membaca bacaan shalawat tersebut 
sebanyak-banyaknya pada setiap selesai shalat fardlu secara istiqamah(terus menerus,tidak terputus-putus). 
Sebelum membaca shalawat tersebut,sebaiknya diawali dengan shalat hajat dua rakaat. 

1. Pada rakaat pertama,setelah membaca surat Al Fatihah membaca surat Al Ikhlas 10 kali 
2. Pada rakaat kedua,setelah membaca surat Al Fatihah membaca surat Al Ikhlas 20 kali 

Setelah salam membaca istigfar 100 kali,kemudian membaca shalawat tersebut sebanyak-banyaknya. 



“dikutip dari buku rahasia Shalawat” 

 

 

Kemuliaan Shalawat  

Asalamualaikum Wr.Wb 

Pada dasarnya bacaan shalawat Nabi itu harus di ucapkan(dibaca/didzikirkan)oleh setiap muslim dan orang mukmin di mana 

saja dan dalam keadaan apapun.Dalam keadaan berdoa,maka isi bacaan doa itu harus ada bacaan shalawat atas Nabi yang 

dapat di baca,di awal,di pertengahan dan diakhir bacaan tersebut.Jika tidak,maka doa tersebut tertahan di antara langit dan 

bumi serta tiada naik barang sedikitpun. 

Demikianlah salah satu contoh pengaruh bacaan shalawat terhadap kebutuhan manusia kepada Tuhannya.Oleh karena itu 

sangat dianjurkan untuk selalu membaca shalawat atas Nabi pada setiap saat dalam berbagai keadaan.Shalawat atas Nabi 

itu memiliki barokah,fadhilah,manfaat yang sangat banyak sekali dan sangat besar khasiatnya serta dapat memberi 

keuntungan di dunia dan di akhirat nanti.Insya Allah akan bahagia,sejahtera,dan selamat fiddun ya wal-aakhirah. 

Tujuan tulisan ini tidak lain adalah: 

1.  Untuk memenuhi dan melaksanakan salah satu perintah dari Allah swt.Agar kita senantiasa bershalawat atas Nabi. 

Sebagaimana Allah swt.telah berfirman: 

innallaha wa malaaikatahu yushollu ‘alannabiyyi yaa  aituhalladiina amanu shollu ‘alaihi wasallimu tasl iima .(QS.Al 

Ahzhab 56) 

Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya menyampaikan/mohonkan rahmat atas Nabi wahai orang orang yang 

mereka beriman mohonkan rahmat atasnya dan mohonkan kesejahteraan penghormatan (QS.Al Ahzab 56)  

2.  Untuk mendapatkan kelmuliaan dari Allah swt.Dan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah saw. 

3.  Untuk mendapatkan kecintaan dari sesama manusia,kecintaan dari Rasulullah saw.Dan kecintaan dari Allah swt 

4.  Untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah swt 

5.  Untuk  memperoleh kesempurnaan hidup dan keselamatan. 

Aneka macam bacaan shalawat dan khasiatnya adalah merupakan bentuk-bentuk ajaran dan tuntunan bacaan shalawat yang 

bersumber dari Rasulullah saw,para ulama dan waliyullah yang memiliki kesamaan dan perbedaan manfaat yang sebesar-

besarnya untuk memperoleh satu tujuan,yaitu mendapatkan keridhaan atau kemuliaan dari Allah swt.Dan syafaat dari 

Rasulullah saw.Dengan aneka shalawat macam tersebut kita bebas untuk mengamalkanya menurut selera dan kemampuan 

kita masing-masing. 

“dikutip dari buku rahasia Shalawat” 
.    Teks Sholawat Imam Ghazâlî adalah sebagai berikut: 
 

�1���ة       +�Aة  داB   "ٍ���َ�ُ�#َ"ِ���َ  ِ ِل% �َ���ٍ"  َوَ'َ�& ُ �ً#َ"ِ���َ &ُ�َ'َ  ِ(ْ��� اَللَّهمّ  صلِّ َوَ
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Allâhumma sholli ‘alâ Sayyidinâ Muhammadin wa ‘alâ âli Sayyidinâ Muhammadin sholâtan dâ-imatan mustamirrotan 

tadûmu bidawâmika wa tabqô bi baqô-ika wa takhludu bikhulûdika 

Ya Allâh limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad saw dan kepada keluarga junjungan kami, rahmat 

yang kekal dan terus menerus. Ia kekal karena kekal-Mu; ia tetap karena tetap-Mu, dan ia langgeng karena kelanggengan Mu. 

 	��F ��G����4� و9�G J+ ��� دون ����K	 وIF Jاء �=����A و

(9�Mا� 	�Fإل وZ �Nوا�� 

Wa lâ ghôyata lahâ dûna mardlôtika walâ jazâ-a liqô-ilihâ wa mushollîhâ ghoiro jannatika wannadhori ilâ wajhikal 

karîmi 

Tiada ujung baginya tanpa keridhoan Mu, dan tiada balasan bagi pembacanya dan yang memintakan rahmat, selain surga Mu 

dan melihat wajah Mu Yang Maha Mulia. 

Keutamaan dan khasiatnya: 

– Barangsiapa yang pikiran dan hatinya sering bingung dan ingin tentram, bacalah sholawat ini 113 kali selama 7 hari. 
– Barangsiapa mempunyai kebutuhan besar apapun, misalnya, memiliki utang yang harus dilunasi, maka sekitar pukul 12 
malam hendaknya mengambil air wudlu, lalu sholat tahajjud dan sholat hajat 4 raka’at; dalam rokaat pertama setelah al-
Fatihah membaca surat al-Ikhlash 10 kali; dalam rokaat kedua 20 kali, kemudian salam. Setelah itu berdiri lagi, rokaat 
pertama setelah al-Fatihah membaca surat al-Ikhlash 30 kali, dan rokaat kedua 40 kali, kemudian salam. Setelah itu, 
hadiahkan bacaan al-Fatihah kepada: Nabi Muhammad saw, Nabi Yusuf as, Syaikh Abdul Qodir al-Jilani. Kemudian bacalah 
sholawat ini 77 kali. Insyâ Allâh apa yang diinginkan segera terkabul. 
Allah wa rasuluh a’lam 
Sumber: 135 Shalawat Nabi, Habib Syarief Muhammad Alaydarus 
 



 
 
 
 
 
 
 
6.Shalawat nurudzdzati . Shalawat ini disusun oleh sayid Hasan As-Sadzili. Shalawat ini memiliki banyak manfaat, 
diantaranya: Untuk memperoleh simpati dari orang banyak, untuk menghindari sihir atau santet dan keuntungan - keuntungan 
yang lain. 

 
 

 “Allohumma sholi wa salim wa barik ala sayidina muhammad. Annurid’dzati was sirris saari fi sairil asmai wash shifati wa ala 
alihi wa shobihi wa salim” 

  Artinya : 

” Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah kepada junjungan kami Muhammad, cahaya diri dan rahasia yang 

beredar dalam seluruh asma dan sifat, juga limpahkan hal yang sama kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya” 

 
Ibundaku yang sangat baik 'Aisyatul Khoiriyah'  mengajariku sebuah salawat yang Beliau dapatkan dari Guru Thariqoh yang 
diikuti dan juga diikuti oleh para leluhur keluarga saya, Thariqoh Syadziliyah. Biasanya saat aku pulang ke Purwokerto, dan 

Ibuku yang sering aku panggil 'Biyung' lagi duduk di kursi, aku mendekat dan duduk di lantai, lalu sambil mengusap 
kepalaku Ibuku membacakan salawat ini. Dan aku bertanya ke Ibuku 'Shalawat apa itu Bu?', dan Ibuku menjawab 

'Nuridzdzati'. Sekarang aku melazimkan membaca salawat ini setiap hari. Berapa kali, tidak aku hitung. 
Shalawat di atas bersumber dari Sayyidina Abu Hasan asy Syadzili ra. Manfaatnya sungguh luar biasa, apalagi disaat 

menghadapi banyak kesulitan. 
 

 Keutamaan dan Khasiat Sholawat Nuridzati 
 
1. Perisai Diri Dari Segala Marabahaya 
 Secara otomatis tubuh kita seperti terselimuti energi ghoib yang senantiasa melindungi dari segala ancaman yang bersifat 
merusak baik dari bangsa ghoib (sihir) maupun ancaman nyata seperti perampok, kerusuhan dan sebagainya. Caranya, 
biasakanlah sebelum berangkat berpergian membaca doa. Seperti ini: 
“Allohumma sholi wa salim wa barik ala sayidina muhammad. Annurid’dzati was sirris saari fi sairil asmai wash shifati 
wa ala alihi wa shobihi wa salim” 
“Bismillah tawakkaltu ‘alallah, laa haula wa laa quwwata illa billah” 
  
Maka Insya Allah anda akan selamat sampai tujuan hingga pulang kembali ke rumah berkat perlindungan Allah SWT.  
  
2. Menarik Rizqi(Rizqi Lancar Dan Barokah) 
  
Untuk melancarkan datangnya rejeki, maka bacalah secara rutin setiap habis sholat lima waktu sholawat diatas sebanyak 3 
kali. Lakukanlah dengan istiqomah(tekun), insya Allah rejeki akan datang dengan lancar. 
  
3. Menghilangkan Keruetan/Problem Dalam Hidup 
  
Untuk menghilangkan problem, maka bacalah secara rutin setiap habis sholat lima waktu sholawat diatas sebanyak 3 kali. 
Lakukanlah dengan istiqomah(tekun), insya Allah segala keruetan dan problem akan hilang(terselesaikan). 
  
4. Menjauhkan Diri Dari Bencana Alam (Gempa,Tsunami,Dll.) 
  
Untuk menjauhkan diri dari bencana alam, maka bacalah secara rutin setiap habis sholat shubuh dan mahgrib sholawat diatas 
sebanyak 7 kali. Lakukanlah dengan istiqomah (tekun), insya Allah kita akan dijauhkan dan dilindungi Allah dari segala 
macam bencana. 
 
5. Penyembuhan Segala Macam Penyakit 
Pengobatan ini bisa digunakan untuk penyembuhan diri sendiri atau orang lain. 

• Bacakanlah sholawat diatas pada segelas air putih (tawar) sebanyak kemantapan hati anda, bisa 3 kali, 7x atau 21 x 
atau 41x. 

• Setelah selesai membaca tiuplah air tersebut. 
• Niatkan untuk memohon obat  (kesembuhan) kepada Allah swt, atas penyakit yang diderita. 
• Lakukan beberapa kali sampai ada perubahan yang membaik. Lakukan dengan penuh konsentrasi, yakin dan tawakal 

kepada Allah SWT. 
 

6. Ketika Menghadapi Orang Jahat/Orang Yang Mau Mendzolimi Kita 
Bacalah sholawat diatas lalu tiupkan pada krikil dengan penuh keyakinan, kemudian krikil itu sentilkan pada orang jahat yang 
dimaksud, insya Allah akan hilang niat kejahatannya dan orang tersebut malah berubah bersikap baik pada kita. 
 
7. Jika Dibaca 41 Kali Setiap Malam Hari 
Akan menghilangkan perasaan susah, dimudahkan rizqi, dijauhkan dari kelaparan dan kemiskinan, dijauhkan dari segala 
macam kesulitan hidup, dan semua orang akan senang terhadap kita. 
8. Perisai Diri Dari Segala Sengkala Jodoh 
 
9. Membuka Pintu Kesuksesan Dan Keberuntungan 
10. Mendapatkan Pengayoman Nabi Muhammad Saw Ketika Di Padang   Mahsyar 
11. Memperkuat Keimanan Dan Taqwa Kepada Tuhan YME 



12. Dan Lain-Lain, (Masih Banyak) 
 Itulah diantara khasiat-khasiat sholawat An Nuuridz Dzati  yang hendaknya diamalkan dengan penuh keyakinan seraya 
memohon kepada Allah yang maha kuasa. Insya Allah akan mendapatkan keberhasilan. 

  

 

 
7.Shalawat khamaliyah . Fadilah shalawat ini banyak untuk siapa saja yang mengamalkannya. Jika dibaca sekali maka 
pahalanya sama dengan membaca 10.000 kali. Kalau dibaca sampai 700 kali kama shalawat ini dapat menjadi sandera bebas 
dari neraka. Bila ingin mendapat anak shalih, maka shalawat ini sangat cocok untuk di amalakan setiap hari dibaca sebanyak 
- banyaknya. 

. Bacaan Lengkap Shalawat Kamaliyat : 

 
Bismillahirrahmanirrahiim... 

Allohumma sholli wa sallim wa baarik 'alaa sayyidinaa muhammadin wa 'alaa aalihi 
 kamaa laa nihaayata lii kamaalika 'adada kamaalihi. 

Artinya : Yaa Allah limpahkanlah rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw 

beserta keluarganya sebagaimana tidak berakhir 

kesempurnaanMu sebanyak bilangan kesempurnaannya. 

Tata  cara mengamalkan Shalawat Kamaliyat  : 

Dibaca sebanyak 100x setiap selesai fardhu secara istiqomah selama 41 hari. 

Di wirid 1.000x, setiap malam jum'at, sebelumnya baca surat Yasin dulu 

Dan sebelum wirrid tawasul : 

Ila hadroti nabi mustofa muhammadin sholallohu alaihi wassalam wa ala lihi washokhbihi wa ahli baitihi ajmain saiulillahil 

lahum al fatehah…..1x 

Ila hadroti sayyidina ali karomallohi wajhah,al fatehah….. 1x 

Ila hadroti syekh abdul qodir al jailani rodiyallohu anhu, al fatehah……….1x 

Ila hadroti syekh ahmad asadzily rodliyallohu anhu,al fatehah………..1x 

Ila hadroti syekh ahmad rifai,al fatehah………..1x 

Ila hadroti wali songo,alfatehah……….1x 

Ila hadroti abi wal ummi,al fatehah……….1x 

Ila hadroti khusushon manjazani (Ust.HM.Emi Suhaemi),al fatehah……..1x 

Fadhilah : 

• - Tebusan bebas dari siksa kubur 

• - Mendapatkan rahmat dan berkah dari allah SWT 

• - Diterangi kelak di alam kubur 

• - Mendapat kenikmatan dunia dan akhirat 

• - Terlindung dari fitnah 

• - Terjaga harta dan kesehatan'nya 

Bagi yang ingin Ijazah. 

Silahkan Hubungi kami : 087772345080 

Ust.H.M.Emi Suhaemi Spdi 

Fadlilah Atau Keutamaan Dan Khasiat'y Sangat Besar Sekali Bagi Siapa Yang Mengamalkan+Membaca'y,Yaitu Jika Dibaca 
1x (Satu Kali) Maka Pahala'y Sama Dengan Membaca Shalawat 10.000x (Sepuluh Ribu Kali), Kalau Membaca 700x (Tujuh 

Ratus Kali), Maka Dapat Menjadi Tebusan Bebas Dari Api Neraka. 

"ALLAHUMMA SHALLI WA SALLIM WA BAARIK ‘ALAA SAYYIDI NAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALIHI KAMAA LAA NIHAAYATA 
LIKAMAALIKA ‘ADADA KAMAALIHI. 

Arti'y: “Ya Allah,Limpahkanlah Rahmat,Keselamatan & Berkah Kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad Saw,& Kepada 
Keluarga'y,Sebagaimana Tiada Batas Bagi Kesempurnaanmu,Sebanyak Bilangan Kesempurnaannya (Rasulullah)”. 

Itulah Lafadh Atau Bacaan Shalawat KAMALIYAT Tersebut,Semoga Kita Dapat Mengamalkan'y & Semoga Dapat 
Memperoleh Fadlilah'y Yang Besar Sekali Itu. 

8.Shalawat nurul anwar . Diantara hikmah shalawat ini adalah dapat melapangkan dari segala problem keruwetan urusan 

dunia. Sedangkan hikmahnya yang lain adalah untuk memudahkan pemahaman bagi setiap orang yang menuntut ilmu, dan 

dapat dilakukan hajat - hajat yang lain sesuai dengan keinginan orang yang mengamalkannya. 



. Sholawat Nuril Anwar dan Khasiatnya  

 

 
“Allahumma shalli ‘alaa nuuril anwaari wasirril asraari, watiryaaqil aghyaari wamiftaahi baabil yasaari, sayyidinaa 

wamaulaana Muhammadinil muhtaari wa aalihil ath haari wa ash haabihil ahyaari ‘adada ni’amillaahi wa 
ifdhaalih.” 

Artinya : 

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada cahaya dari segala cahaya, rahasia dari segenap rahasia, penawar duka dan 

kebingungan, pembuka pintu kemudahan, yakni junjungan kami, Nabi Muhammad saw yang terpilih, keluarganya yang suci 

dan para sahabatnya yang mulia sebanyak hitungan nikmat Allah SWT dan karunia Nya. 

Shalawat ini saya ijazahkan kepada dzurriyah Abah Achmad Masduqi Machfudz dan orang-orang yang mencintai beliau;   

Menurut pengalaman ulama’ Sholawat Nuurul Anwar atau Nuuril Anwar ini memiliki banyak faedah dan khasiat antara lain:  

1.      Jika dibaca ketika hati sedang gandrung atau hati sedang ruwet maka allah akan memberikan kelapangan hati dan kegembiraan  

2.      Jika sedang mengalami amarah yang memuncak kemudian membaca sholawat nuurul anwar insya allah kemarahan akan reda seketika, begitu juga apabila 

menghadapi orang yang sedang marah atau menghadapi orang yang sangat ditakuti kemarahannya maka bacalah sholawat nuurul anwar.  

3.      Untuk menjernihkan pikiran, khususnya bagi para penuntut imu, memudahkan menerima pelajaran dari pengajar. 

4.      Untuk mengalami kesempitan rezeki agar luas rezeki wiridkan sholawat nuurul anwar 

5.      Usaha dagang / bisnis tumpur atau yang hidup segan mati tak mau maka baik sekali mewiridkan sholawat nuurul anwar setiap selesai sholat 5 waktu. 

6.      Sholawat Nuurul Anwar jika selalu di amalkan maka dapat memberi efek yang pemarah jadi lembut hati, yang pendendam jadi penyayang. Dan masih 

banyak lagi khasiat dari mewiridkan sholawa 

Bacaan diatas merupakan salah satu amalan wirid sholawat kerejekian yang bilamana didawamkan, Insyaallah segala 

kebutuhan duniawi dapat diraih, adapun keutamaan dari bcaaan sholawat ini: 

• Dapat memperbesar rizki. 

• Mendatangkan segala kemudahan dari hajat / keinginan yang dibutuhkan. 

• Menghilangkan berbagai macam kesempitan  

• Keberkahan  
 
Menurut keterangan, ini adalah sholawat nya Al Imam Ahmad Al badawi ra. 
Shalawat ini bersumber dari Wali Quthub Sayyid Ahmadal-Badawi r.a. Menurutnya, keutamaan dan kegunaan shalawat ini adalah: 
• Jika seseorang membaca shalawat ini setiap selesai shalat fardhu, maka ia akan terhindar dari segala marabahaya dan memperoleh 
rezeki dengan mudah. 
• Jika seseorang membaca shalawat ini sehari dan malamnya 100 kali, maka ia akan memperoleh rezeki lahir-batin, manjur untuk 
mendatangkan segala hajat, menolak bencana, dan memperoleh cahaya Ilahi. 
• Jika seseorang menginginkan jabatan atau kedudukan tinggi, maka hendaklah ia membaca shalawat ini sebanyak 21 X setiap akan 
berangkat kerja. 
• Bila seseorang membaca shalawat ini 7 kali setiap akan tidur, insya’Allah ia terhindar dari sihir yang dilakukan orang yang jahat. 
Wallohu A’lam. 

   

• Keutamaan dan Khasiat Sholawat Nuril Anwar : 
Shalawat ini bersumber dari Wall Quthub Sayyid Ahmadal-Badawi r.a. Menurutnya, keutamaan dan kegunaan shalawat ini adalah: 
• Jika seseorang membaca shalawat ini setiap selesai shalat fardhu, maka ia akan terhindar dari segala marabahaya dan memperoleh 
rezeki dengan mu-dah. 
• Jika seseorang membaca shalawat ini sehari dan malamnya 100 kali, maka ia akan memperoleh rezeki lahir-batin, manjur untuk mendatangkan 
segala hajat, menolak bencana, dan memperoleh cahaya Ilahi. 
• Jika seseorang menginginkan jabatan atau kedu-dukan tinggi, maka hendaklah ia membaca shalawat ini sebanyak 21 X setiap akan berangkat 
kerja 
• Bila seseorang membaca shalawat ini 7 kali setiap akan tidur, insyd'Allah ia terhindar dari sihir yang dilakukan orang yang jahat. 

         Ijazah shalawat nurul anwar ini saya peroleh dari bumi andalas ( Lampung Utara ) , yang Insya Allah memiliki beberapa fadhilah yang 
bermanfaat untuk umat muslim yang mengamalkannya . 
Adapun fadhilah dari sholawat nuril anwar Insya Allah antara lain : 
1. Menerangi pikiran dan hati bagi orang yang mengamalkannya .  
2. Diberikan keselamatan batin dari serangan sihir dan ilmu hitam yang lainnya . 
3. Menjadi sarana keselamatan lahir pada saat berbahaya , Insya Allah diberikan keselamatan oleh Allah. 

       4. Memudahkan tercapainya hajat kehidupan sehari hari . 

      Berikut bacaan sholawat nurul anwar : 

 

Bismillahirohmanirrohim. 

Allauma sholi ala nuril anwar wasirril asrori wa tiryaqil aqhyari wamiftahil  babil yasari  sayidina wamaulana muhamadinil 

muhtar wa alihil athari wa ashabihil ahyari adada ni'amillahi wa ifdholih . 
Penjelasan:Shalawat ini bersumber dari Sayyid Ahmad Al-Badawi r.a., Sayyid Ahmad Ruslan mengomentari shalawat ini, "Sha-lawat ini 
sangat mujarab untuk menunaikan hajat, mengusir kesusahan, menolak bencana, dan memperoleh ca-haya; bahkan sangat manjur untuk 
segala keperluan." 
 
Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rhm. dalam "Afdhalush Sholawat" menukil sebagaimana di atas daripada Sidi Ahmad Zaini Dahlan 



rhm. dengan sedikit tambahan, yaitu: ".....bahkan sholawat ini mujarrab untuk segala sesuatu dan bilangan wiridannya adalah 100 kali 
setiap hari. 
 
Hikmah dari membaca sholawat ini ialah menerangkan hati dapat menyingkap rahasia-rahasia ilmu dan mengobati bisa-bisa dan pembuka 
rezeki. Sholawat ini hendaklah dibaca setiap hari 100 kali atau 92 kali. 
Jika dibaca setiap selesai shalat fardhu, maka akan terhindar dari segala mara bahaya dan memperoleh rizki dengan mudah 
Jika dibaca 7 kali sebelum tidur, insya Allah akan terhindar dari sihir yang dilakukan orang jahat 
Jika dibaca 100 kali sehari semalam, akan memperoleh cahaya Illahi, menolak bencana, mendapat rizki lahir batin 
Ditulis oleh MAS ZAKI MUHYIDDIN di 01.33  

Keutamaan dan khasiat sholawat Nurul anwar : 

Sholawat ini bersumber dari wali quthub Sayyid Ahmad al Badawi ra. menurutnya, keutamaan dan kegunaannya sholawat ini adalah : 

• Jika dibaca setiap selesai shalat fardhu, maka akan terhindar dari segala mara bahaya dan memperoleh rizki dengan mudah  
• Jika dibaca 7 kali  sebelum tidur, insya Allah akan terhindar dari sihir yang dilakukan orang jahat  
• Jika dibaca 100 kali sehari semalam, akan memperoleh cahaya Illahi, menolak bencana, mendapat rizki lahir batin  
• ___ 

Menurut keterangan, ini adalah sholawat nya Al Imam Ahmad Al badawi ra. 
Shalawat ini bersumber dari Wali Quthub Sayyid Ahmadal-Badawi r.a. Menurutnya, keutamaan dan kegunaan shalawat ini 
adalah: 
• Jika seseorang membaca shalawat ini setiap selesai shalat fardhu, maka ia akan terhindar dari segala marabahaya dan 
memperoleh rezeki dengan mudah. 
• Jika seseorang membaca shalawat ini sehari dan malamnya 100 kali, maka ia akan memperoleh rezeki lahir-batin, manjur untuk 
mendatangkan segala hajat, menolak bencana, dan memperoleh cahaya Ilahi. 
• Jika seseorang menginginkan jabatan atau kedudukan tinggi, maka hendaklah ia membaca shalawat ini sebanyak 21 X setiap 
akan berangkat kerja. 
• Bila seseorang membaca shalawat ini 7 kali setiap akan tidur, insya’Allah ia terhindar dari sihir yang dilakukan orang yang 
jahat. 
Wallohu A’lam. 

• Apabila Anda mempunyai kecemasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bahaya, dan 

berkaitan dengan masalah keuangan. Anda perlu untuk mendapatkan Ijazah Shalawat Nurul Anwar 

ini. Shalawat Nurul Anwar ini bersumber dari Wali Quthub Syekh Ahmad al-Badawi r.a. Menurutnya, 
keutamaan dan kegunaan secara luar biasa dari shalawat ini adalah: 

 Jika seseorang membaca shalawat ini setiap selesai shalat fardhu, maka ia akan terhindar dari segala 

marabahaya dan memperoleh rizqi dengan mudah. 

  

Selain manfaat di atas, banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan. Saya sendiri sudah 

membuktikannya. Saya yakin Anda pun akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dalam hidup 

anda apabila anda mengamalkan Shalawat ini karena ridho Allah swt. 

  

Adapun manfaat lain secara khusus Shalawat ini dengan cara amalan Ijazah dari kami, maka Anda 

mendapat hikmah sebagai berikut : 

•    Mempunyai manfaat Penolak dari berbagai marabahaya, 

•    Mempunyai manfaat menarik Rizqi dengan mudah, 

•    Mempunyai manfaat perisai diri dari kesempitan rizqi, 

•    Mempunyai manfaat memudahkan berbagai persoalan kesulitan hidup, 

•    Mempunyai manfaat membuka pintu keberuntungan, 

•    Mempunyai manfaat memperkuat keimanan dan taqwa. 

 

Tidak diragukan lagi bahwasanya shalawat Nurul Anwar memiliki keutamaan dan fadhilah yang luar 

biasa bagi orang yang mengamalkannya. Shalawat Nurul Anwar yang sangat terkenal adalah di 

gunakan untuk menangkal dari marabahaya dan menarik rizqi. Shalawat ini sering di gunakan untuk 

mengatasi masalah- masalah yang mengancam dan berbagai hal tentang bahaya atau bencana. 

  

Dan apabila Anda mempunyai masalah hutang atau masalah keuangan lainnya. Anda mencoba ikhtiar 

dengan Ijazah Shalawat ini, serta berbagai persoalan lainnya. Insya Allah akan mendapat solusi yang 
terbaik dan mencapai apa yang Anda inginkan. 

Sholawat Nuurul anwar atau Nuuril Anwar ini memiliki banyak faedah dan khasiat antara lain. 

• Jika dibaca ketika hati sedang gandrung atau hati sedang ruwet maka allah akan memberikan kelapangan hati dan kegembiraan 
• Jika sedang mengalami amarah yang memuncak kemudian membaca sholawat nuurul anwar insya allah kemarahan akan reda 

seketika, begitu juga apabila menghadapi orang yang sedang marah atau menghadapi orang yang sangat ditakuti kemarahannya 
maka bacalah sholawat nuurul anwar. 

• Untuk mengalami kesempitan rezeki agar luas rezeki wiridkan sholawat nuurul anwar 
• Usaha dagang / bisnis tumpur atau yang hidup segan mati tak mau maka baik sekali mewiridkan sholawat nuurul anwar setiap 

selesai sholat 5 waktu. 
• Sholawat Nuurul Anwar jika selalu di amalkan maka dapat memberi efek yang pemarah jadi lembut hati, yang pendendam jadi 

penyayang. Dan masih banyak lagi khasiat dari mewiridkan sholawat. 

Sebelum mewiridkan sholawat nuurul anwar berwasilah dulu kepada : 
 

1. Rasulullah SAW 
2. Syeh Abdul qadir zailani 
3. Syeh Abdullah zaini 
4. Dua Ibu Bapa 

          Itulah diantara khasiat-khasiat Sholawat Nuril Anwar yang hendaknya diamalkan dengan penuh keyakinan seraya 

memohon kepada Allah yang maha kuasa. Insya Allah akan mendapatkan keberhasilan. 
 



 

 

9.Shalawat zabri muhammad . Shalawat ini banyak hikmahnya, diantaranya adalah bila ingin bermimpi bertemu nabi 
muhammad, maka hendaknya shalawat ini dilakukan setiap hari secara istiqomah, sebelum tidur hendaknya bersuci terlebih 
dahulu lalu membaca shalawat ini sampai tertidur, Insya Allah dalam tidurnya nanti bisa bermimpi bertemu dengan Nabi 
Muhammad saw. Shalawat ini juga bisa dipakai untuk kewibawaan diri dihadapan orang banyak. 

"SHALAWAT ZABRI  
MUHAMMAD" 

(ALLOHUMMA SHALLI'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN FIL AR WAAHI,WASHALLI'ALAA JASADI SAYYIDINAA 
MUHAMMADIN FIL AJSAADI,WASHALLI'ALAA QABRI SAYYIDIN AA MUHAMMADIN FIL QUBURRI,ALLOHUMMA BALLIGH 

RUUHA SAYYIDINAA MUHAMMADIN MINNII TAHIYYATAN WA SA LAAMAN) 

"ya Alloh..limpahkan rahmat kepada junjungan kami Muhammad di dalam roh-roh,dan limpahkan rahmat kepada jasad-jasad,dan 

limpahkan rahmat kepada kubur junjungan kami muhammad di dalam kubur-kubur.Ya Alloh,sampaikan roh junjungan kami muhammad 

dariku,penghormatan dan keselamatan". 

-Khasiat dari sholawat ini 

-siapa ingin bermimpi ketemu Rasullulloh SAW,Maka ketika akan tidur,shalat hajat dua rokaat,setelah salam membaca istighfar.. 

ASTAGHFIRULLOHAL'ADZIIM33 kali,lantas membaca sholawat ini sampai tidur,kalau satu kali belum berhasil,maka ulangi terus 

sampai hasil,JANGAN BOSAN-BOSAN,hingga 41 kali jika istiqomah,insha Alloh hasil. 

 Khasiat lain : 

– Agar bisa bertmeu dgn Rasulullah SAW dlm mimpi,yitu dgn cara shalat hajat 2 raka’at,stlah Al Fatihah baca Al Ikhlas 20x tiap 

raka’at.sesudah salam baca istighfar 100x dan hadiah Al Fatihah 7x kpd Nabi Muhammad SAW,lalu baca shalawat ini 33x. 

 

.10.Shalawat Al-jauhar asy-syafaf . Keutamaan shalawat ini banyak sekali, diantaranya ada untuk mencari ridha Allah, 

memudahkan dalam mencari rizqi, serte untuk menenangkan batin yang sedang gelisah atau dirundung persoalan yang sulit 

dipecahkan. Dengan mengamalkan shalawat ini, Insya Allah segala permasalahan bisa diatasi. 

shalawat al jauhar asy syafaf  

shalawat  al jauhar asy syafaf adalah suatu bacaan shalawat yang di yakini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk 
mendapatkan keridlaan dari allah swt .  
 
khasiat shalawat  al jauhar asy syafaf antara lain sebagai berikut : 
1. untuk mendapatkan keridlaan allah swt. dalam segala hal yang di inginkan 
2. untuk mendapatkan rahmat , keselamatan dan pahala yang besar dari allah swt.  

 

11.Shalawat sayid nu'mani . Keutamaan shalawat ini banyak sekali, diantaranya adalah dapat dipakai untuk menjaga diri 

ketika dalam berpergian sehingga bisa selamat sampai tujuan dan bisa kembali ke rumah dalam keadaan aman dan 

selamat. Bila dibaca sehabis Jum'ah, Insya Allah di-jauhkan dari pikiran - pikiran kotor dan ma'shiyat dan lain sebagainya. 

  صلَوات ِالبِن عبِد اِهللا النّعماِن

اَللَّهمّ صلِّ علَى سيِِّدناَ محمٍّد اَلَِّذي مَْألت قَلْبه ِمن جالَِلك وعينه ِمن جماِلك فَاَصبح فَِرحا مسرورا مؤيّدا منصورا وعلَى 
مِليست لِّمسِبِه وحصآِلِه ولَى ذَِلكِهللا ع ِدمالْحا و.  

 

12.Shalawat agar bertemu anggota kubur . Shalawat yang praktis ini memiliki fadilah dan khasiat yang besar. Shalawat ini 
bila dibaca setiap akan tidur sebanyak-banyaknya sampai tertidur, Insya Allah dalam tidurnya nanti akan bermimpi bertemu 
dengan orang - orang shaleh yang telah meninggal dunia. 

Kenapa Alm. Gus Dur Suka Menziarahi Makam “Keramat” 

Dalam salah satu postingan group di FB ” Kongkow Bareng Gus Dur” mengungkap, mengapa dulu semasa hidup Alm KH. Abdurrahman 
Wahid, Mantan Presiden, Mantan Ketua Umum PBNU 2 periode dan segudang sebutan lain yang melekat padanya, selalu menziarahi 
makam “keramat” tertentu, yang bagi kalangan nahdliyin dipercayai sebagai wali atau orang sholeh. Mereka para “Wali Songo” itu 
misalnya, dan beberapa lainnya yang dipercayai sebagai wali, adalah orang yang dianggap berjasa menyebarkan agama Islam di Nusantara, 
termasuk penerusnya yang dengan perjuangan dan kelebihan luar biasa yang dimiliki secara keilmuan dan keshalehannya, telah 
membumikan Islam di Indonesia. 

Jawaban Gus Dur kala itu sederhana ” Saya menziarahi mereka, karena saya meyakini bahwa mereka sudah tidak punya kepentingan lagi“. 
Jawaban ini bagi saya merupakan bentuk jawaban cerdas dari Gus Dur, bahwa praktik ziarah kubur itu nilai philosofinya adalah bentuk 



penghargaan dan pengakuan atas perjuangan mereka, dan sepantasnya kita yang masih hidup menghormati dan mengakuinya 
dengan  berziarah ke makamnya untuk berkirim do’a walau sekedar bacaan surat Al-Fatihah. 

Gus Dur seakan menjawab kritikan dan sinisme mereka yang anti ziarah kubur, yang beranggapan bahwa mereka yang berziarah kubur itu 
musyrik, karena meminta sesuatu “berdo’a” pada orang yang sudah meninggal. Padahal bisa apa orang yang sudah meninggal. Seolah 
menduakan Allah SWT. 

Padahal, saya, dan mungkin orang-orang yang biasa berziarah kubur ke makam orang tua, makam para wali, makam orang-orang Sholah, 
niatnya adalah tabarruk dengan segala perjuangan menyebarkan Agama Islam, tabarruk dengan segala kesalehannya. Dan pengakuan atas 
hal itu, kita berdo’a pada Allah agar arwah Almarhum mendapatkan tempat yang layak disisiNya. 

Di Daerah saya ada Makam Keramat, tempat peristirahatan terkahirnya Syech Abdul Muhyi Pamijahan. Seorang penyebar Agama Islam di 
Daerah Priangan. dalam waktu-waktu tertentu suka ramai dikunjungi rombongan penziarah. Di Tengah Situ Panjalu Ciamis ada juga 
Makam Syech Said Ali, yang semenjak di ziarahi Alm Gus Dur, kini berbondong-bondong orang dari berbagai daeah juga menziarahinya, 
karena beliau juga termasuk pejuang Islam yang kala itu berhasil menaklukan Raja Pajajaran. Dan banyak lagi Makam-makam para “wali” 
yang biasa dikunjungi oleh rombongan ummat Islam. Di Cirebon, Banten dan Sepanjang pulau Jawa Hingga Madura. 

Satu hal yang penting, jika kita hendak berziarah. Ingatlah apa kata Gus Dur tadi, mereka sudah tak punya kepentingan, dan kita yang 
datang jangan bawa kepentingan. Luruskan saja niat hendak tafakkur dan tadabbur atas segala perjuangan dan keshalehan mereka. Kita 
berkirim do’a dan bacaan-bacaan apapun yang memang kita yakini dan niatkan pahalanya untuk mereka. Kita hanya meminta pada Allah 
SWT semata, jika kita memerlukan wasilah tabarruk atas segala keistimewaan mereka, yakinlah bahwa Allah lebih mengetahui apapun 
yang tersirat dalam hati dan bathin kita. 

Rasulullah SAW sendiri awalnya pernah melarang melakukan ziarah kubur, karena dikhawatirkan akan tercipta praktik kemusyrikan. 
Namun kemudian Rasul memerintahkan lagi ” Nahaitukum an ziaratil kubri, fazuuruuha” Aku melarang kalian ziarah kubur, berziarahlah”. 
Sebuah hukum yang awalnya larangan, lalu kemudian diperintahkan, maka hukumnya menjadi mubah (boleh). Karena dalam ziarah kubur 
itu kita bisa mengambil I’tibar, mengingatkan kita akan kematian. Bahwa semua kita pun akan mengalami nasib yang sama. Dimasukan ke 
dalam kubur. 

Sehigga dari sana kita akan diingatkan untuk terus memperbaiki kualitas hdup kita, meningkatkan ketaatan dan pengabdian kita kepada 
Tuhan. Jangan sampai kita terkena penyakit Wahn, yaitu penyakit “Hubbuddunya Wakaraahiatul Maut” terlalu mencintai dunia dan 
membenci kematian. Padahal kematian merupakan sesuatu yang pasti. 

Lalu apakah bacaan dan Do’a yang kita sampaikan kepada mereka yang berada di alam kubur akan sampai kepada mereka? Saya yakin 
sampai. Bukankah ada hadist nabi mengatakan ” Apabila meninggal Anak Adam, maka putuslah amalnya kecuali 3 hal: Shadaqoh jariah, 
Ilmu yang bermanfaat, serta do’anya anak yang sholeh”. Tak percaya? silahkan mati duluan ya, nanti kabari saya…hehehe 

Gus Dur Dibilang Kafir Musyrik, Jasadnya Tetap Utuh  Setelah Dikubur Setahun Lebih  

Selama ini Gus Dur dikenal sebagai mantan Ketua PBNU, juga  Mantan Presiden RI adalah  sosok yang sangat 
dikenal di seluruh dunia, baik di Barat dan Timur. Tokoh yang bersahaja ini juga dikenal keshalihannya, sifat kasih 
sayangnya kepada sesama manusia diakui di seluruh dunia. Dia juga dijuluki Guru Bangsa Indonesia. Walaupun demikian 
tidak ada manusia yang benar-benar sempurna di mata semua orang. Selalu ada pihak yang membencinya, sampai-sampai 
ada penganut  sekte agama (Salafy/Wahabi) yang terang-terangan berteriak mengafirkan bahkan memusyrikkan mantan 
Presiden RI ke-empat ini.  

 Tapi ingatlah wahai para pembaca yang budiman, ada peribahasa yang mengatakan: Becik Ketitik Olo Ketoro, yaitu yang 
baik akan terdeteksi dan yang buruk pun akan kelihatan. Terbukti Gus Dur Walaupun dikafir-musyrikkan oleh  
mereka yg membencinya, tetapi Jasadnya tetap utuh setelah dikubur setahun lebih. 

 Ini membuktikan bahwa Gus Dur bukan seperti yang mereka sangkakan tentang kekafiran dan kemusyrikannya. Karena 
Jasad tetap Utuh setelah dikubur setahun adalah pertanda Jasad Gus Dur  dijaga dari kehancuran oleh sang Mahakuasa 
Allah Swt. 

Lamun palastro ing pungkasane 
Ora kesasar roh lan sukmane 

Den gadang Allah suargo manggone 
Utuh mayite ugo ulese 

(Saat tiba pada akhirnya 
Tidak tersasar roh dan sukmanya 
Disanjung Allah surga tempatnya 
Utuh mayatnya juga kafannya) 

(Bait terakhir  "Syi'ir Tanpo Waton" karya Gus Dur) 

fakta inikah maksud dari perkataan Syeikh Nadzim: Ketika dulu ditanya apakah Gus Dur seorang wali apa bukan, 
beliau  menjawab lihat saja nanti di akhir hayatnya (setelah meninggal). 

 Kini terbukti, ternyata jasadnya masih tetap utuh setelah dikubur setahun lebih! 

Subhanallah! Makam Gus Dur Ambles, Jasad Masih Utuh  

Hujan deras yang mengguyur kota santri Jombang membuat makam KH Abdurrahman Wahid  (Gus Dur) di Ponpes 
Tebuireng Jombang ambles. Yang lebih mengagetkan, jasad mantan presiden ke empat itu masih utuh. Kain kafan yang 
membungkus jasad Gus Dur masih utuh dan putih. 



Zainul, salah satu petugas keamanan pondok mengatakan, amblesnya makam Gus Dur terjadi tiga hari lalu. Saat itu 
pengunjung makam Gus Dur sedang tinggi-tingginya. Sudah begitu, hujan deras terus mengguyur kawasan Tebuireng. 
AKibatnya, makam mantan Ketua PBNU tersebut ambles. 

Praktis, kejadian itu membuat penghuni Tebuireng kalang kabut. Mereka beramai-ramai melihat kejadian aneh tersebut. 
Sebuah lubang akibat gerusan air menganga lebar sehingga menampakkan kain kafan pembungkus tubuh tokoh yang dikenal 
dengan berbagai anekdotnya ini.  "Subhanallah, kain kafan Gus Dur masih utuh. Putih bersih seperti baru," kata 
Zainul, Jumat (18/2/2011). 

Dia menambahkan, kejadian itu pertama diketahui oleh pedagang asongan yang biasa menjual VCD tentang Gus Dur. 
Pedagang asongan itu bernama Waldi. “Namanya pak Waldi, ia  melaporkan kejadian itu ke saya yang kebetulan sedang 
berjaga di pos utara (pos pintu keluar masuk para peziarah),” tambah Zainul. 

Zainul menerangkan seketika ia berlari menuju areal makam. Dalam hitungan detik lubang di pusara Gus Dur ini pun 
segera ditutupi dengan pasir ala kadarnya. Baik penjaga dan pengurus pondok langsung membuat barisan blokade untuk 
menutupi lubang di pusara Gus Dur. Hal ini dimaksudkan agar peziarah tidak sampai mengambil gambar. Pasalnya, jasad 
Gus Dur yang sudah setahun lebih dimakamkan masih tetap utuh. 

Hanya saja, kabar fenomena langka tersebut terkesan disembunyikan oleh pengurus pondok lainnya. Salah satunya  M.Hasan, 
salah satu penjaga pos utama pondok pesantren Tebu ireng. Bapak kandung dari Zainul, penjaga yang kali pertama 
menerima laporan amblesnya makam Gus Dur ini menceritakan, dirinya juga ikut menutupi lubang dimakam Gus Dur 
tersebut. 

Di bawah guyuran hujan itu dia mengaku bersama empat orang yang lain termasuk anaknya Zainul, melihat sesuatu yang 
ganjil. “Tapi saya gak berani cerita, itu bukan wewenang saya,” kilah Hasan. 

Hingga saat ini di lokasi makam Gus Dur sudah diberi pembatas. Hal itu dilakukan agar pengunjung tidak menerobos 
masuk. Selain itu makam yang ambles tersebut sudah di tutup pasir. Bahkan, segunduk pasir masih tersedia disamping 
makam tersebut.  

Selain Tetap Utuh, Jasad Gus Dur Juga Bersinar 

Pasca amblesnya makam KH.Abdurahman Wahid atau Gus dur,  keluarga besar almarhum tokoh pluralis langsung 
menggelar rapat internal. Tidak ada yang tahu isi pembahasan rapat bani Hasyim tersebut. Namun dipastikan rapat ini tidak 
lepas dari amblesnya makam Gus Dur yang berakibat terlihatnya kain kafan yang masih bersih serta utuhnya jasad Presiden 
RI ke IV tersebut. 

Salah satu orang dekat keluarga besar bani Hasyim, Sholahul Am Notobuwono (Gus Aam) membenarkan jika fenomena 
langka itu sedang dalam pembahasan internal keluarga.  "Saya sekarang lagi di Jakarta dan keluarga sedang bahas masalah 
amblesnya makam Gus Dur," terang Gus Aam yang juga pengasuh ponpes Tambakberas ini, Jumat (18/2/2011). 

Gus Aam yang dihubungi via telepon ini juga mengatakan, permasalahan itu sengaja disembunyikan guna mencegah 
membludaknya kembali para peziarah ke makam pendiri NU itu . 

Tidak hanya itu, amblesnya makam Gus Dur yang bertepatan dengan peringatan maulid nabi, Selasa (15/2) lalu, menurut 
ketua PC.GP.Ansor Jombang ini sebenarnya telah direspon langsung dua putri Gus Dur. 

Inayah dan Alissa telah melihat mendatangi pondok pesantren Tebuireng beberapa jam pasca  amblesnya makam Gus Dur 
tersebut. "Mbak Inayah sudah datang ke Jombang, disusul Mbak Alissa," tambah Aam mengakhiri pembicaraan. 

Kabar tentang kondisi jasad utuh serta kain kafan yang masih putih bersih ternyata telah tersebar ke se antero wilayah. Di 
kalangan Gusdurian (pengagum Gus Dur) meski masih sedikit terselubung, diakui jika fenomena yang menunjukkan sifat 
kewalian Gus Dur benar adanya. 

"Kami mendengar jika jasad mendiang Gus Dur tidak hanya itu, malah saat ambles, nampak sinar terang muncul 
dari dalam tanah yang memancar dari jasad beliau (Gus Dur). Dan satu lagi kabar ini sudah menjadi perbincangan 
hangat di Jakarta," tutur Munasir Huda salah satu Gusdurian yang tinggal di wilayah Diwek ini. 

Namun bagi Huda, hal tersebut bukanlah satu kebohongan belaka jika melihat sepak terjang dan perjuangan Gus Dur selama 
ini. Ditambah kejadian amblesnya makam hingga terlihatnya jasad Gus Dur yang masih utuh bertepatan dengan peringatan 
maulid nabi. "Tuhan itu Maha Besar, kalau Tuhan berkehendak apa yang tidak mungkin bisa saja terjadi. Ini menunjukkan 
sifat kewalian Gus Dur kian kentara," jelas Huda menambahkan. 

Mengapa Jasad Gus Dur Tetap Utuh  

Ketika makam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Ponp es Tebuireng Jombang ambles, Selasa (15/2/2011), kain 
kafannya terlihat tetap putih bersih. Jasadnya masih utuh. Mengapa hal itu bisa terjadi? 

Ahli Geologi Yogyakarta Agus Hendratno pernah menyatakan, dari teori geologi, memang bisa saja jasad manusia 
yang dikubur akan tetap utuh. Penyebabnya mungkin saja di dalam tanah itu tidak terdapat hewan organik yang bisa 
mengubah jasad manusia, seperti kulit dan daging menjadi tanah. 

"Sebenarnya peristiwa utuhnya jenazah masuk lebih kepada urusan spiritual. Tapi kalau mau dikait-kaitkan ke 
dalam teori geologi, bisa saja di liang lahat itu tidak terdapat hewan organik," urainya. 



KH Said Budairy juga pernah membahas jasad yang diketahui masih utuh walau sudah meninggal beberapa tahun. 
Menurutnya, jasad itu dilindungi oleh Allah. "Kejadian seperti itu sudah sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. 
Dan biasanya yang jasadnya seperti itu adalah orang-orang yang hafidz Alquran dan alim," jelasnya. 

Ditambahkannya, untuk melihat kealiman si jenazah bisa dilihat dari perjalanan hidup almarhum. "Dan kalau seperti yang 
saya dengar kiai itu sebagai orang yang ahli ilmu, itu sudah tidak salah lagi. Berarti kiai itu dilindungi Allah di dalam 
kuburnya," imbuhnya. 

Sekadar diketahui, peristiwa jasad utuh memang tidak hanya dialami oleh Gus Dur. Bulan Agustus tahun 2009, warga 
Tangerang dikagetkan ketika menyaksikan jasad Kiai Abdullah Mukmin masih utuh . Padahal usia jasad tersebut sudah 
26 tahun. Kiai Abdullah adalah seorang guru agama. Pada tahun 1950-an, setelah belajar di Darul Ulum, dia ke Makkah 
selama 25 tahun. 

Peristiwa yang sama terjadi di Banjarmasin September 2009. Saat itu makam Murah bin Jamil dibongkar untuk dipindahkan, 
pihak keluarga kaget, kondisi rangka, kulit, daging rambut dan gigi masih tetap terpasang. Padahal Murah bin Jamil telah 
meninggal 8 tahun sebelumnya. 

"Beliau dikenal orang yang sederhana, baik hati dan perhatian dengan keluarga. Bahkan, beliau sayang dengan 
masyarakat sekitar," kata salah satu anggota keluarga, waktu itu. 

Di Pekalongan, justru ada jasad yang dikubur lebih dari 30 tahun ternyata masih utuh. Bahkan kain kafan dan talinya 
tak rapuh. Peristiwa langka ini menggegerkan warga sekitar Pemakaman Umum Kompleks Masjid Al Husein, Kelurahan 
Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, pada bulan Mei 2010. Sayangnya, warga tidak mengetahui 
nama dan ahli waris dari jenazah tersebut. 

Masih banyak kejadian orang meninggal puluhan tahun tetapi jasadnya masih utuh. Sama seperti Gus Dur, mereka 
adalah orang-orang yang selama hidupnya berlaku baik dan beribadah kepada Allah SWT. [but] 

http://www.beritajatim.com/detailnews.php/8/Peristiwa/2011-02-18/93248/Mengapa_Jasad_Gus_Dur_Tetap_Utuh? 

Sholawat sarat bisa untuk bertemu Nabi  

Dinukil dari kitab Lawaqihul Anwar Al Qudsiyyah karya Syeh Abdul Wahhab As Sya'roni. 
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Jika engkau memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi shollallohu alaihi 

wasallam maka terkadang engkau bisa mencapai maqom musyahadah kepada Nabi 

shollallohu alaihi wasallam, ini adalah jalannya syeh Nuruddin As Syuni, syeh Ahmad Zawawi, 

syeh Muhammad Bin Dawud al Manzilawi dan segolongan masayeh Yaman, mereka terus 

menerus membaca sholawat kpd Rasul shollallohu alaihi wasallam dan memperbanyaknya 

sehingga menjadi bersih dari segala dosa dan bisa berkumpul dengan Nabi dan berdialog 

dengannya secara sadar di waktu kapanpun yg di inginkan. 

barang siapa yg tdk berhasil ttg berkumpul ini maka sampai sekarang dia bukanlah orang yg 

memperbanyak sholawat dan salam kpd Rasululloh shollallohu alaihi wasallam. 

memperbanyak baca sholawat dan salam itu dibutuhkan agar bisa mencapai maqom ini. 
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telah menghabarkan kpdku syeh Ahmad az Zawawi bahwa sesungguhnya tdklah bisa berhasil 

berkumpul dengan Nabi shollallohu alaihi wasallam secara sadar sehingga menekuni 

membaca sholawat nabi sehari semalam sebanyak lima puluh ribu kali selama setahun penuh. 

begitu juga mengabarkan kpdku Syeh Nuruddin as Syuni bahwa sesungguhnya beliau 

menekuni membaca sholawat kpd Nabi shollallohu alaihi wasallam segini dan segini tahun, 

setiap harinya membaca sholawat tiga puluh ribu sholawat. 
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aku mendengar Sayyidi Ali Al Khowas berkata : 

" seorang hamba tdk akan sempurna dalam maqom 'irfan hingga bisa berkumpul dengan 

Rasul shollalohu alaihi wasallam pada waktu kapanpun yg diinginkan." 

sayyidi Ali berkata : 

" dan sebagian dari ulama' salaf yg telah sampai kepadaku bahwa sesungguhnya ulama' tsb 

telah berkumpul dengan Nabi shollallohu alaihi wasallam secara sadar dan berdialog adalah 

syeh Abu Madyan yaitu syehnya jama'ah, syeh Abdur Rahim al Qunawi, syeh Musa Azzuli, 

syeh Abul Hasan As Syadzili, syeh Abul Abas al Mursi, syeh Abus Su'ud bin Abil 'asya'ir, dan 

sayyidi Ibrahim al Matbuli. 
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syeh Jalaluddin Al Asyuti pernah berkata : 

" aku pernah melihat nabi shollallohu alaihi wasallam dan berkumpul dengan beliau sebanyak 

lebih dari tujuh puluh kali." 

adapun sayyidi Ibrahim Al Matbuli maka tdk dapat dihitung berapa kali beliau berkumpul 

dengan Nabi karena sesungguhnya dalam seluruh keadaannya (ahwal) dulu beliau berkata :  

" tiada guru bagiku kecuali Rasululloh shollallohu alaihi wasallam." 

syeh Abul Abbas al Mursyi pernah berkata : 

" jikalau Rasululloh shollallohu alaihi wasallam terhijab dariku walaupun sesaat maka aku tdk 

akan menganggap diriku kedalam kelompok orang2 yg beriman." 
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ketahuilah bahwa sesungguhnya maqom mujalasah (dudk bersama) Rasululloh shollallohu 

alaihi wasallam sangat langka sekali, 

seseorang telah datang kepada sayyidi Ali Almursifi dan aku (syeh Abdul Wahhab as Sya'roni) 

saat itu hadir,  

orang tsb berkata : " wahai sayyidku, aku telah mencapai maqom dimana aku bisa melihat 

Rasululloh shollallohu alaihi wasallam secara sadar di waktu kapanpun yg ku ingginkan ." 

sayyidi Ali al Mursifi berkata : " wahai anakku diantara seorang hamba dan maqom tsb ada 

dua ratus empat puluh ribu maqom, dan yg kau maksudkan yaitu berbicara dengan kami itu 

baru sepersepuluh dari maqom2 tsb." 

orang yg mengaku ngaku tsb tdk tahu apa yg di ucapkan dan dia malu sendiri. maka 

ketahuilah hal itu. 

dan Allah menunjukkan kpd siapa saja yg di kehendakiNya kepada jalan yg lurus. 

wallohu a'lam. 
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MENGINTIP FENOMENA ALAM BARZAKH 

Kehidupan manusia pada hakikatnya adalah perjalanan panjang dan memakan waktu yang sangat panjang pula. Bermula 

dari alam arwah. Yaitu alam di mana manusia masih dalam bentuk ruh-ruh. Kemudian disusul dengan alam rahim di dalam 

kandungan ibu. Berikutnya adalah alam dunia yang saat ini kita hidup di dalamnya. Setelah itu adalah alam barzakh atau 

alam kubur. Baru kemudian kita memasuki alam keabadian, yaitu alam akhirat. Saat itu, kita akan menempati tempat 

tinggal kita yang sebenarnya, yaitu salah satu di antara surga atau neraka. 

 

Nah, di antara sekian alam yang akan dialami oleh manusia tersebut, alam barzakh adalah alam yang segera dialami 

sesudah kehidupan dunia ini. Manusia akan memasuki alam barzakh setelah ruh mereka meninggalkan tubuh kasar mereka. 



Istilah yang dikenal untuk proses ini disebut dengan "kematian". Hanya saja kematian ini sebenarnya bukanlah 

kemusnahan ruh, namun hanyalah perpindahan ruh dari satu alam ke alam yang lain. Dalam hal ini, Hujjatul Islam Abu 

Hamid Al Ghazali RA berkata: "Sesungguhnya kematian hanyalah perubahan keadaan saja. Dan sesungguhnya ruh tetap 

ada setelah ia berpisah dari jasad. Ada kalanya ia mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan siksa." (Ihya' Ulumuddin 

Juz4hlm. 525). 

 

 

Syaikh Ibnu Al Qayyim Al Hanbali RA berkata: "Kematian nufus (diri/ruh) adalah berpisahnya ruh dari jasadnya. Jika 

yang dimaksud dengan kata kematian adalah seperti ini, maka ruh memang merasakannya. Namun jika yang dimaksud 

dengan istilah kematian adalah bahwa ruh itu menjadi musnah/sirna, maka ruh tidak mengalami hal ini. Namun ia akan 

tetap hidup sesudah penciptaannya, apakah kemudian ia mendapatkan nikmat atau siksa." (Ar Ruuh hal. 37). 

 

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana kehidupan manusia di alam barzakh nanti? Dan bagaimana cara agar 

manusia mendapat kenikmatan dan kebahagiaan dalam kehidupan di sana. Ini sangat penting, karena tidak ada seorang 

pun yang akan menghindar dari kehidupan di alam barzakh. Dan tidak ada seorang manusia yang ingin merasakan 

penderitaan dalam kehidupan di sana kelak. Dengan berbekal pengetahuan tentang alam barzakh tersebut, paling tidak 

manusia dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan lebih baik. Dengan demikian, Insya Allah ia akan 

terhindar dari malapetaka yang kelak menimpa mereka yang tidak mempersiapkan kehidupan di alam barzakh. 

 

PERJALANAN MENUJU BARZAKH 

Barzakh secara harfiah berarti jarak waktu atau penghalang antara dua hal dan tidak ada yang sanggup melewatinya. 

Menurut Islam, barzakh berarti tempat yang berada di antara maut dan kebangkitan. Menurut firman Allah SWT dalam 

Al Quran Surat Al Mukminuun ayat 100: "Di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Ia menjawab, 

"Itu adalah alam antara kematian dan kebangkitan kembali. 

Jadi dapat dikatakan bahwa barzakh adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Barzakh menjadi 

tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitkannya pada hari kiamat. Penghuni barzakh berada di 

tepi dunia (masa lalu) dan akhirat (masa depan). 

Perjalanan menuju alam Barzakh diawali dengan berpisahnya ruh dari jasad manusia. Ini adalah saat yang penting bagi 

perjalanan manusia selanjutnya. Jika saat pelepasan ruh tersebut seseorang dalam keadaan beriman kepada Allah, maka 

kehidupan selanjutnya adalah keindahan dan kenikmatan. Kematian dalam iman inilah yang kemudian dikenal dengan istilah 

husnul khatimah (penutup yang baik). 

Namun sebaliknya, jika pelepasan ruh seseorang bersamaan dengan hilangnya iman, maka hal ini akan menjadi awal dari 

sebuah penderitaan yang panjang dan tidak berkesudahan. Keadaan yang demikian ini kemudian dikenal dengan istilah 

su'ul khatimah (penutup yang buruk). Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: 

"Barang siapa yang bertemu Allah (meninggal) sedangkan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti ia 

masuk surga. Dan tidak akan berbahaya baginya kesalahan sebagaimana jika ia meninggal dalam keadaan musyrik, maka ia 

akan masuk neraka dan tidak akan bermanfaat kebaikan yang ia lakukan." (HR. Ahmad dengan rijal/nara sumber yang 

shahih/Majma'uz Zawa'idJuzlhlm. 3). 

UCAPAN KUBUR KEPADA MAYIT 

Ketika seseorang meninggal dalam keadaan baik, maka tanah pekuburan akan menyambutnya dengan penuh penghormatan. 

Dan hal ini tentu merupakan awal yang baik bagi seseorang yang memasuki alam barzakh. Sebaliknya, jika seseorang 

melewatkan hidupnya dengan bergelimang dosa, maka tanah pekuburan akan mencelanya. Dan ini merupakan awal yang 

mengenaskan dari perjalanan orang yang memasuki alam barzakh. 

Dalam sebuah hadits dikatakan, "Berkata kubur kepada mayat ketika diletakkan di dalamnya, 'Celaka engkau wahai anak 

Adam! Apakah gerangan yang menjadikanmu melupakan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya aku adalah 

rumah fitnah, rumah kegelapan, rumah kesendirian, rumah cacing? Apakah gerangan yang menjadikanmu lupa dari 

mengingat aku ketika engkau melewati aku sambil bersuara keras?' Ketika seseorang tersebut orang baik, maka ada yang 

menjawab dari ucapan kubur tersebut, 'Tidakkah engkau tahu bahwa ia (mayit) adalah seseorang yang selalu mengajak 

kebaikan dan mencegah kemunkaran?1 Maka kubur pun berkata, 'Jika demikian, aku akan berubah menjadi kebun hijau'." 

(HR. Ibnu Abid Dunya/Dhaif) 

Demikianlah, maka awal perjalanan baru pun dimulai. jika di awal ini manusia selamat, maka dalam perjalanan selanjutnya 

akan lebih mudah baginya. Namun jika awal perjalanan ini celaka, maka kehidupan selanjutnya akan lebih mencelakakan 

dirinya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kubur adalah awal persinggahan di antara 

persinggahan-persinggahan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksa kubur, maka sesudahnya akan menjadi lebih mudah 

baginya. Namun jika seseorang tidak selamat (dari siksa kubur), maka perjalanan selanjutnya akan lebih buruk baginya." 

(HR. Ibnu Majah/Mukhtashar TadzkirahAlQurthubihlm. 28). 



AHLI KUBUR DAPAT MENGETAHUI ORANG YANG MENZIARAHI KUBURNYA. 

Di antara keadaaan ahli kubur adalah bahwa mereka dapat mengetahui siapa yang berziarah kepadanya. Hal ini 

berdasarkan hadits Rasulullah SAW, "Tidaklah seseorang melewati kubur saudaranya yang mukmin yang ia kenal, 

kemudian ia mengucapkan salam atasnya, kecuali pasti ahli kubur tersebut akari mengenalnya juga dan akan membalas 

salamnya." (HR. Al Hafidz Abu Muhammad Al Isybili). Dalam riwayat lain ada tambahan, "Jika ia mengenalnya, maka ahli 

kubur akan tetap membalas salamnya." Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan, "Tidaklah seseorang mengunjungi kubur 

saudaranya, kemudian duduk di sisinya kecuali ahli kubur tersebut akan merasakan kenyamanan sampai ia berdiri." (Ar 

Ruuh hlm.14). 

AHLI KUBUR DAPAT MENGETAHUI KEADAAN KELUARGANYA SETELAH KEMATIANNYA 

Dalam sebuah riwayat yang sanadnya disahihkan oleh Syaikh Ibnu Al Qayyim dikatakan bahwa Sha'b bin Jutsaatsah dan 

Awf bin Malik telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Suatu saat, Sha'b berkata kepada Awf, ' "Wahai saudaraku, 

siapa saja di antara kita yang mati terlebih dahulu, maka hendaknya ia menemui saudaranya yang masih hidup dalam 

impian." Awf berkata, "Apakah itu bisa?" Sha'b berkata, "Ya, bisa." 

Demikianlah, maka ketika Sha'b meninggal dunia terlebih dahulu, ia pun menemui Awf dalam mimpi. Di antara dialog 

keduanya adalah ucapan Sha'b, "Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya tidaklah terjadi satu pun peristiwa di 

keluargaku setelah kematianku kecuali beritanya sampai kepadaku. Hingga kematian seekor kucing kami beberapa hari 

yang lalu pun beritanya sampai kepadaku..." dan seterusnya. 

Awf bin Malik pun kemudian mengecek hal ini kepada keluarga Sha'b. Benarkah kucing keluarga ini baru saja meninggal 

beberapa hari yang lalu? Ternyata setelah dicheck, apa yang disampaikan oleh Sha'b dalam mimpinya ini benar adanya 

(Ar Ruuh him. 15). 

AHLI KUBUR BISA MELAKUKAN SESUATU YANG EFEKNYA DIRASAKAN MEREKA YANG HIDUP DI DUNIA 

Abul Hasan Al Muthallibi, Imam Masjid Nabawi menceritakan, "Aku melihat sesuatu yang mengagumkan di Madinah. Ada 

seseorang menceia Abu Bakar dan Umar RA (mungkin mereka ini kaum Syiah). Suatu saat, setelah shalat' subuh, tiba-

tiba datanglah seseorang yang bola matanya keluar dan bergelantungan di pipinya. Maka kami pun menanyainya tentang 

cerita kedua matanya. 

Maka ia berkata, "Kemarin malam aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan di sekitar beliau ada Ali RA, Abu Bakar RA 

dan Umar RA. Abu Bakar RA dan Umar RA kemudian berkata, 'Wahai Rasulallah, ini dia yang suka menceia dan menyakiti 

kami.1 Maka Rasulullah SAW berkata, 'Siapa yang memerintahkanmu untuk melakukan yang demikian wahai Abul Qays?' 

Maka aku katakan, 'Ali.' sambil aku berisyarat kepadanya. Maka Ali pun mendatangiku sambil berkata, 'Jika engkau 

berbohong, maka Allah akan membutakan matamu.' Kemudian Ali menusuk mataku dengan kedua tangannya hingga aku 

terbangun dalam keadaan seperti ini." Orang itu kemudian menangis dan bertaubat atas perbuatannya (Ar Ruh hal. 189). 

Demikianlah antara lain keadaan ahli kubur di alam barzakh. Semoga seiriua ini menjadikan kita untuk dapat mengambil 

i'tibar dan lebih meningkat dalam menyongsong kematian. (Abul Fatih). 

Dikutip dari : majalah AHAM edisi 98 / Dzulqo'dah 1432 
 

SHOLAWAT AGAR DIZIARAHI PARA AHLI KUBUR 

Shalawat praktis di bawah ini mempunyai fadlilah dan khasiat agar supaya diziarahi para ahli kubur. 
Adapun kaifiyat (cara) nya adalah dibaca sebanyak 1000 (seribu) kali dikala akan tidur. Maka insya 
Allah didalam tidur itu orang-orang Islam yang telah mati sama menemui atau mengunjungi. Inilah 
lafadhnya shalawat : 

Bismillahir rohmaanir rohiim, 
"ALLOOHUMMA SHOLLI 'ALAA SAYYIDISSADAATI,SHOLATAN TAGHFIRU BIHA JAMI'IL AMWAAT" 

Artinya : 
"Yaa Allah,semoga Kau melimpahkan rahmat ta'zim kepada pemimpinnya para pemimpin,yang dengan sholawat 

tersebut,semua orang-orang yang mati mendapatkan ampunan-Mu." 
 

Saudaraku semua yang dimuliakan Allah SWT. 
Barang siapa yang ingin supaya diziarahi para ahli kubur (orang-orang yang telah mati),maka bacalah sholawat di atas 1000x 

ketika akan tidur,yang tujuan dari amalan ini adalah mungkin ada dari saudara sekalian yang ingin melihat atau bertemu 
dengan para leluhur,para wali,dll. 

Atau ingin melihat keadaan keluarganya yang sudah meninggal. 
Insya Allah orang-orang islam yang telah mati akan menziarahi Anda di waktu tidur,dengan cara bermimpi. 

Semoga amalan ini bermanfaat. 

Sholawat Untuk Mimpi Bertemu Rasulullah SAW Tercint a 

Adakah sholawat khusus yang dibaca agar kita bisa bermimpi Rasulullah tercinta?  
Pada umumnya untuk bermimpi bertemu Rasulullah didalam mimpi tidaklah ada amalam khusus. Kita bisa membaca 



sholawat-sholawat yang lain atau mengamalkan sunnah beliau, mencintai beliau, dsb pun insya Allah akan membuat kita 
berhasil mengalami mimpi terindah tersebut. 

Namun guru kita, Habib Munzir Al-Musawa  memberikan 'resep' bacaan agar kita bisa bermimpi bertemu Rasulullah 
tercinta. Tidak ada salahnya kita amalkan. Inilah kata beliau : 
Bagaimana cara bermimpi bertemu Rasulullah Cahaya M alam malam sujud di akhir bulan mulia ini semoga se lalu 
menerangi hari hari anda dengan kebahagiaan, 

Saudariku yg kumuliakan, 

mengenai berjumpa dg Rasul saw adalah dg merindukan  beliau saw dan memperbanyak amalan sunnah 
semampunya, dan memperbanyak shalawat, beliau saw m encintai kita dan memperhatikan kita lebih dari aya h bunda 
kita, beliau saw adalah ayah ruh bagi semua ummatny a, maka ruh kita tetap mudah berhubungan dengan ruh  beliau 
saw, lewat mimpi misalnya, nah.. perkuat hubungan r uh anda dengan ruh beliau saw dengan shalawat ini :  

"Allahumma shalli alaa ruuhi sayyidina muhammadin f il arwah, wa 'ala Jasadihi filjasad, wa alaa Qabrih i filqubuur"  
(wahai Allah limpahkan shalawat pada Ruh Sayyidina Muhammad di alam arwah, dan limpahkan pula pada Jas adnya 

di alam Jasad, dan pada kuburnya di alam kubur) . 

Demikian saudariku yg kumuliakan, semoga dalam keba hagiaan selalu, 

Wallahu a'lam 

Alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, 

kebahagiaan dan Kesejukan Rahmat Nya semoga selalu menaungi hari hari anda, 

Saudaraku yg kumuliakan, 
selamat datang di web para pecinta Rasul saw, kita bersaudara dalam kemuliaan 
1. saya ijazahkan pada anda shalawat yg paling saya cintai, yg diajarkan langsung oleh Rasul saw pada saya dalam mimpi, yaitu : 
ALLAHUMMA SHALLI ALAA SAYYIDINA MUHAMMAD, WA AALIHI  WA SHAHBIHI WASALLIM 
anda boleh membacanya kapan saja dan berapa saja tanpa batas waktu dan jumlah. 

2. sementara ini anda saya sarankan dua solusi, yg pertama, rayulah orang tua anda dg lemah lembut, belikan makanan yg mereka sukai, 
dan mintalah izin hadir sebulan sekali saja, pelahan lahan dg lembut dan sopan, saya yakin mereka izinkan, 

solusi kedua, sementara izin masih dipertimbangkan anda bisa mendengarnya melalui streaming saudaraku tercinta. 

Demikian saudaraku yg kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu, semoga sukses dg segala cita cita, 

Wallahu a'lam 

Risalah Metode Berjumpa Dengan Rasulullah  

Berikut adalah satu artikel menarik oleh penulis dibawah mengenai riyadah untuk bertemu dengan rasulullah, semoga 

bermanfaat.. 

oleh Pangeran Sukemilung 

Berawal dari ijazah Syeikhina Al-Mukarom Pangeran Muhammad KH.Ali Umar Toyyib mengenai sholawat untuk bermimpi / 

berjumpa dengan Rasulullah SAW, saya mulai mencari dan menyelidiki sekiranya ada metode khusus untuk dapat 

mewujutkan niat itu. Alhamdulillahnya…saat dipondok dulu ada satu kitab yang berjudul MAGHNATHISUL QABUL FIL 

WUSHUL ILAA RU’YATI SAYYIDINAR RASUL SAW ( MAGHNATIS : RISALAH METODE BERJUMPA RASULULLAH SAW ) 

buah karya dari Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar. Pengantar kitab ini adalah Habib Abdurrahman bin Syech Al-

Atthas, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Masyhad, Sukabumi. Tempat dimana saya belajar dan menimba ilmu agama. Kitab 

yang sangat bagus karena diberi sambutan / referensi oleh beberapa Ulama besar. Diantaranya : 

* Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asseqaf 

* Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad 

* Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur 

* Al-Habib Hasyim Al-Idrus 

* Al-Habib Abdul Qadir Jilani bin Salim Al-Khird 

* As-Sayyid Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaff 

* As-Sayyid Ali bin Abdullah bin Husein Asseqqaf 

* As-Sayyid Muhammad bin said bin Al-Baidh 

* As-Syekh Husein Shaleh Al-Masibily 

* As-Syekh Abdur Rahiim Syekh Ali Musa 

* As-Syekh Abdullah Sirajuddin 

* As-Syekh Musa Abduh Yusuf 

* As-Syekh Shaleh Al-Syekh Al-Abbassy 

* As-Syekh Ahmad Al-Badawi bin Usman Al-Barawy 



Beliau-beliau diatas menyatakan bahwa Kitab ini MAGHNATHISUL QABUL FIL WUSHUL ILAA RU’YATI SAYYIDINAR 

RASUL, adalah satu kitab yang terjamin ke shahihannya dan berdasarkan dalil yang kuat juga dari Ijazah yang bersambung 

secara berantai sanadnya. Merupakan pedoman bagi para Muhibbin yang bercita-cita untuk dapat bertemu dengan Junjungan 

Yang Mulia Sayyidina wa Habibina wa Maulana Rasulullah Muhammad bin Abdillah SAW.Perangkum kitab ini merangkumnya 

kedalam tiga bahasan pokok dalam merajut kecintaan dan menjalin keterpautan hati kepada Nabi SAW secara sistematis dan 

proporsional berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan wacana para salaf dan khalaf melalui pengamalan sholawat. 

Perjumpaan yang dimaksud adalah dengan melalui mimpi dan diharapkan berlanjut ke alam nyata. 

Mimpi merupakan yang pertama nampak dari wahyu kenabian kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang diterangkan dalam 

hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya pada bahasan Ta’bir dan oleh Muslim pada bahasan Al-Imam ( hadist 

no : 252 ).Kata RU’YAH digunakan untuk mimpi yang disukai, sedangkan kata HULUM untuk mimpi yang tidak disukai. 

Terkadang kata Ru’yah digunakan untuk keduanya. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim pada bahasan itu- 

dari Abu Qatadah bahwa Nabi SAW bersabda : “ Ru’yah yang benar berasal dari Allah dan Hulum yang buruk berasal dari 

Syetan.” 

Sayyid Allamah Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ra pernah ditanya tentang Ru’yah dan beliau mengatakan,” Mimpi adalah 

bagian dari kenabian dan memiliki alam tersendiri, malah mimpi merupakan dinding pemisah antara kasyf yang bersifat bathin 

dengan kesadaran ( yagdhah ) yang bersifat zhohir.” Kewalian biasanya diawali dengan mimpi sebagaimana yang di awali 

oleh Rasulullah SAW pada awal kenabian. Namun tidak setiap mimpi yang diawali oleh seseorang bersifat demikian . Orang 

yang suka mencampur adukkan yang haq dengan yang batil kecil kemungkinannya untuk mendapatkan mimpi yang benar 

( Shidig ). Syarat bermimpi yang benar adalah bersikap jujur dan menjauhkan diri dari khayalan-khayalan buruk. 

Allah memuliakan para pecinta Nabinya dengan kemampuan melihat Rasulullah SAW ketika tidur sebagai perwujudan dari 

mengutamakan dan memuliakan beliau SAW adalah pangkat yang paling agung yang didambakan dan diharapkan oleh 

setiap insan yang mencintai beliau.Sesuai dengan sabda Nabi SAW,” Tidak beriman ( dengan sempurna ) satu diantara kamu, 

sehingga aku lebih dicintainya dari pada dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya dan setiap manusia.” Setelah Allah 

menganugerahi para pecinta dengan kemampuan melihat Nabi-NYA SAW dikala tidur, kedudukan mereka menjadi tinggi 

dengan memperbanyak bacaan sholawat dan salam sambil mengikuti jejak beliau yang sempurna, sehingga Allah Yang Maha 

Mulia memberi mereka keutamaan. Mereka mampu melihat beliau dan berkumpul bersama beliau dalam keadaan terjaga. 

Itulah yang termasuk pangkat yang tinggi dan derajat yang agung. 

 

Sebagaimana sabda beliau SAW,” Barangsiapa melihat aku diwaktu tidur maka dia benar-benar melihat aku, karena 

sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai aku.” ( Sungguh benar Nabi SAW yang benar dan dibenarkan ). Setelah itu 

beliau memberi kabar gembira kepada kita : “ Barangsiapa melihat aku diwaktu tidur, maka dia akan melihat aku di waktu 

terjaga atau ( dia seakan-akan melihat aku di waktu terjaga ) setan tidak dapat menyerupai aku.” (HR.Bukhari, Muslim, Abu 

Dawud dan Tirmidzi). 

Diantara syarat-syarat Mahabbah kepada Rasul SAW adalah 

* Taqwa dan Istiqomah yang sempurna. Karena merupakan azaz yang kokoh dalam semua amal ibadah disamping niat yang 

benar dengan ikhlas). 

Didalam mengikuti jejak rasul SAW ada 3 faedah yang besar dan agung : 

* Dicintai Oleh Allah SWT. 

* Taat kepada Rasulullah SAW. 

* Diampuni dosa-dosanya. 

Tersebut didalam kitab Mafatihul Mafatih : Barangsiapa bisa bermimpi melihat Rasulullah SAW dikala tidur, maka dia akan 

mendapatkan Husnul Khotimah dan syafaat beliau, mendapatkan surga dan Allah mengampuninya serta kedua orang tuanya- 

jika keduanya muslim. Dia termasuk yang mengkhatamkan Qur’an sebanyak 12 kali, sakaratul maut terasa ringan baginya, 

siksa kubur dihilangkan dari padanya, diselamatkan dari kesulitan da hari kiamat dan tercapai hajatnya didunia dan akhirat 

dengan kasih sayang dan karunia-NYA. 

Ketahuilah bahwasanya mimpi melihat beliau SAW adalah Haq. Mimpi adalah suatu keterbukaan yang tidak bisa terjadi 

kecuali dengan hilangnya penutup / Hijab dari hati.Oleh karena itu tidak bisa dipercaya kecuali mimpi seseorang laki-laki 

shaleh dan benar ucapannya. Adapun orang yang banyak kebohongannya, tidaklah benar mimpinya. Orang yang banyak 

kerusakan dan perbuatan maksiatnya akan gelap hatinya, sehingga apa yang dilihatnya adalah bunga-bunga tidur. 

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya orang yang diberi Taufiq oleh Allah SWT dan dimuliakan dengan melihat Nabi SAW, 

terkadang dia melihat beliau dalam bentuk-bentuk yang banyak. Hal ini kembali kepada perilaku orang yang melihat beliau, 

karena perobahan tingkah lakunya, istiqomahnya, dan khaufnya kepada Allah, disertai cara-cara menunaikan ibadah-ibadah 



fardhu dengan benar. Apabila amalan orang yang melihat Rasul SAW baik, maka baik pula baginya bentuk dan rupa beliau. 

Terkadang beliau nampak dengan sifat-sifat yang dimilikinya, kendatipun demikian beliau diatas segala sifat-sifat itu dari 

kebagusan, kesempurnaan, kedermawanan, cahaya dan rahasia beliau yang merupakan sifat-sifat Mulia yang tidak diketahui 

kecuali Tuhan Yang Maha Pencipta lagi Maha Agung. 

Orang yang berkeinginan untuk melihat Rasulullah SAW wajib menambah : 

1.Sikap merendahkan diri kepada Allah SWT. 

2. Beradab bersama Rasulullah SAW. 

3. Memandang sesuatu sesuai yang disenangi dan di Ridhai Oleh Allah dan Rasul-NYA. 

4. Menjauhi semua tempat yang tidak di Ridhai oleh Allah dan Rasul-NYA. 

Dan berikut ini adalah contoh beberapa faedah untuk tujuan yang dimaksud, maka bangun dan berjuanglah…ambillah dia 

untukmu dan semoga kita dapat menyaksikan Ke Maha Murahan dan Ke Maha Agungan Allah yang Maha Penolong dan 

pemberi Taufiq. 

Faedah beberapa surah di dalam Al-Qur’an untuk tujuan berjumpa (Mimpi) kepada Rasulullah SAW. 

1.Surah Al-Kautsar 

Barangsiapa membacanya dimalam hari 1.000 kali, maka dia akan bermimpi melihat Nabi SAW. ( Mujarab Shahih ) 

2. Surah Al-Muzammil 

Barangsiapa ingin melihat Nabi SAW maka bacalah surah itu sebanyak 41 kali. Maka dia pasti akan melihat beliau SAW. 

( Mujarab shohih ) 

3. Surah Al-Qodr 

Dibaca pada malam jum’at 1.000 kali maka dia tidak akan mati sebelum melihat Nabi SAW. ( Mujarab ) 

4. Surah Al- Qurays 

Dibaca malam jum’at 1.000 kali, kemudian tidur dalam keadaan suci maka dia akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya dan 

tercapai maksud serta tujuannya. ( Mujarab ) 

5. Surah Al-Ikhlas 

Riwayat Ibnu Abbas : Dibaca malam hari 1.000 kali , maka dia akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya. ( Mujarab ) 

Dibagian lain Ibnu Abbas menerangkan : “ Barangsiapa yang melaksanakan sholat dua rakaat pada malam jum’at , pada 

setiap rakaatnya setelah fatehah membaca Surah Al-Ikhlas 25 kali setelah itu ba’da sholat membaca sholawat dengan sighat 

ini : 

Sholallahu ‘alaa sayyidina Muhammadin Nabiyyil ummi. 1.000 kali. 

Maka tidak akan sempurna jum’at yang akan datang kecuali dia melihat Nabi SAW diwaktu tidurnya. Jika dia dapat melihat 

Nabi SAW maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. ( Mujarab Shohih ) 

Faedah beberapa sholawat pendek An-Nabi SAW. 

1.Sholawat Nur 

Bismillahir rahmanir rahiim… 

Allahumma inni as-aluka bi nuuril anwaaril ladzii huwa ‘ainuka laa ghoiruka an turiyanii wajha nabiyyika sayyidina 

Muhammadin sholallahu ‘alaihi wa aalihi wassallama kamaa Huwa ‘indaka. 

Sighat sholawat tersebut dibaca 100 kali. ( Ini Mujarab ) 

2. Sholawat Ummi 

Bismillahir rahmanir rahiim… 

Allahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi.1.000 kali. 

Caranya : Sholat sunah dua rakaat pada malam jum’at. Dalam setiap rakaatnya membaca ba’da al-fatehah : Ayat Qursy.1x 

dan Surah Al-Ikhlas 15 kali. Setelah salam membaca sholawat tersebut diatas 1.000 kali.( Mujarab ) 

3. Sholawat Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra. 

Bismillahir rahmanir rahiim… 

Allahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin ‘abdika wa nabiyyika wa rasuulikan nabiyyil ummi wa ‘alaa aalihi wa shohbihi 

wa sallim.500x 

Berkata Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra : “ Barang siapa membaca secara rutin sighat sholawat tersebut dalam sehari 

semalam sebanyak 500 x , maka dia tidak akan mati sebelum berkumpul bersama Nabi SAW dialam nyata ( terjaga ).”Syekh 

Yusuf An-Nabhani menambahkan dan menerangkan : Apabila sholawat tersebut berfaedah untuk melihat Nabi SAW dialam 

nyata , tentunya sholawat tersebut lebih berfaedah lagi untuk melihat beliau didalam tidur.” ( Ini Mujarab ) 

4. Sholawat Sayyid Jamaludin Abu Mawahib Asy-Syadzily Ra. 

Beliau adalah termasuk orang-orang pilihan yang agung. Beliau berkata,” Saya pernah melihat Rasulullah SAW didalam tidur , 



lalu beliau SAW berkata kepadaku “ Bacalah olehmu ketika hendak tidur… 

Bismillahir rahmanir rahiim. 5x 

A’udzubillahi minasy-syaithonnir rajiim.5x 

Allahumma bihaqqi Muhammadin arinii wajha Muhammadin haalaan wa maalaan.5x 

Apabila engkau membacanya ketika hendak tidur , maka aku akan mendatangimu dan aku tidak akan meninggalkanmu sama 

sekali. “ Lalu beliau menuturkan “ alangkah indahnya bentuk bacaan ini dan juga artinya bagi orang yang mempercayainya, 

terlebih lagi jika engkau menambahinya dengan bacaan sholawat dan salam kepada Nabi SAW.” (Ini Mujarab Shohih). 

5. Sholawat Rahmat 

Penulis kitab ini Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh ijazah dari Guru beliau Al-Habib 

Zein bin Ibrahim bin Smith- dan beliau berkata : “ Sesungguhnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsy Ra berkata : “ Barang 

siapa banyak membaca sighat sholawat yang berkah ini maka dia akan melihat An-Nabi SAW.” 

Inilah sighat sholawat yang dimaksud : 

Bismillahir rahmanir rahiim… 

Allahumma sholli wa sallim’ala Sayyidina Muhammadin wa ‘alaa ali sayyidina Muhammad miftaahi baabi rohmaatillah, ‘adada 

maafii ‘ilmillah, sholaatan wa salaaman daa-imaini bi dawamii mulkillah.” 

Dan beliau- Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh sighat sholawat yang sama dari Al-

Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatthiri diawal perjumpaan beliau di Raudhah yang mulia di Masjid Madinah Al-Munawarrah. 

Saya kira cukup sedemikian itulah beberapa contoh dari beberapa faedah yang berguna untuk dapat bertemu dengan An-

Nabi SAW. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada ikwanul muslimin, baik yang berada di kampus KWA tercinta ini atau 

dimanapun berada untuk mencari dan mengamalkannya faedah-faedah lain untuk tujuan yang sama. Hal ini sebagai bukti 

Mahabbah kita kepada beliau SAW. Bahwasanya seseorang pecinta akan sangat berharap berkumpul dengan orang yang 

dicintainya. 

Akhirul kalam…artikel ini hanya sebagai motivator untuk para ikhwan agar semakin menyuburkan Mahabbahnya kepada 

Junjungan kita Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Banyak sekali metode yang bisa dipergunakan baik melalui 

pembacaan surah-surah ataupun dengan sholawat. Semoga dengan ini kita akan mengikuti beliau SAW dengan lebih baik. 

Amiin Ya Robbal ‘Alamiin. 

Wabillahit-taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum wr wb…. 
Berita alam kubur  malam dengan kisah ahli kubur yang telah mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. 

Apa gerangan yang dilakukan hingga menyebabkan ahli kubur ini mendapat syafaat Nabi SAW. 
 
Seorang ulama bermimpi bertemu Rasulullah SAW bersama seorang pemuda. Kemudian ulama itu diberitahu Nabi 
Muhammad SAW bahwa si pemuda ini selalu membaca shalawat kepadanya ketika masih hidup. 
 
Kisahnya.  
Pada zaman dahulu ada seorang sudagar kaya raya. 

Ia memiliki dua orang anak, sedangkan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Pada suatu saat, saudagar kaya ini 
sakit keras, hingga menjelang sakaratul maut, ia mewariskan harta benda yang melimpah dan tiga helai rambut milik 
Rasulullah SAW kepada dua anaknya. 

Setelah ayahnya meninggal dunia, maka dua putra kakak beradik itu membagi harta warisan peninggalan orang tuanya 
menjadi dua bagian sama persis besarnya. Setelah itu, mereka hendak membagi rata tiga helai rambut Rasulullah SAW itu. 

"Bagaimana dik jika kita potong satu helai rambut ini sehingga masing-masing dari kita mendapatkan satu setengah helai 
ramut Rasulullah SAW," ujar sang kakak. 

Mendapat tawaran dari sang kakak itu, adiknya merasa sayang jika harus memotong rambut Rasulullah SAW. Ia ingin 
menghormati kedudukan Rasululah SAW sebagai Rasul panutan yang baik. 

"Aku keberatan dengan ajakan itu," ujar adiknya."Kalau begitu, maukah engkau mengambil seluruh rambut Rasulullah SAW 

dan seluruh harta warisan peninggalan ayah aku ambil semua sehingga aku tidak akan memberi sedikitpun kepadamu?" ujar 

sang kakak yang mulai rakus. 

Si Adik Selalu Membaca Shalawat. 

Setelah berpikir sejenak, sang adik menyetujui pendapat kakaknya. 

"Baiklah, aku setuju dengan usulanmu itu. Ambillah semua harta peninggalan ayah ini," ujar adiknya yang dikenal 

sebagai anak saleh tersebut. 

Setelah itu, adiknya memasukkan tiga helai rambut Rasulullah SAW ke dalam saku bajunya. Rambut itu selalu dibawanya 
kemana saja ia pergi. Sekali waktu, rambut itu dikeluarkan dari sakunya lalu diciumnya dengan membaca shalawat untuk 
Rasulullah SAW. 

Dalam waktu yang relatif singkat saja, ternyata bacaan shalawat itu membawa berkah sehingga usaha yang dirintisnya sukses. 
Ia pun menjadi kaya dengan harta yang melimpah, sedangkan kakaknya yang memilih seluruh harta warisan akhirnya habis 
dan menjadi miskin. 



Syafaat Rasulullah SAW. 

Pada suat saat, banyak warga yang bersedih ahti karena adiknya meninggal dunia. 
Pada suatu malam, salah seorang ulama di negeri itu mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu, ulama 
tersebut melihat pemuda yang meninggal dunia tersebut duduk berdampingan bersama Nabi SAW. 

"Wahai Rasululah SAW, siapakah pemuda itu?" tanya ulama dalam mimpinya. 

"Ia adalah hamba Allah SWT yang telah mendapat syafaatku," jawab Rasulullah SAW> 

"Kenapa bisa demikian, aku juga ingin syafaatmu," tanya ulama itu. 

"Selama hidupnya, pemuda ini sering mengirimkan shalawat kepadaku," jawab Nabi SAW. 

Akhirnya ulama tersebut terbangun. 
Mimpi tersebut telah membuat sang ulama tak henti-hentinya mengajak para muslimin muslimat untuk membaca 

shalawat setiap harinya agar mendapat syafaat seperti pemuda tersebut.Bottom of Form 

 

Syaikh Muhammad Hassan  

“Bagaimana aku bisa bertemu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam mimpi?” 

Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya: ” Oh guruku, tolong ajari aku untuk bertemu Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam didalam mimpiku” 

kemudian gurunya bertanya balik kepada muridnya: “Apakah engkau sungguh-sungguh ingin bertemu Rasulullah shallallahu 

alaihi wasallam dalam mimpimu?” 

kemudian muridnya menjawab : “Benar, guruku” 

Sang guru: “Bila begitu, kau aku undang untuk makan malam dirumahku. malam ini, makanlah bersama ku” 

muridnya menjawab: “Ma Shaa’Allah, rezeki dan berkah”. 

kemudian muridnya pergi ke gurunya yang mendidik dan mencerahkan itu. 

lalu gurunya menyiapkan makan malam untuk muridnya, dengan makanan yang sangat asin karena banyak garam, dan 

muridnya juga tidak diperbolehkan minum. 

sang muridpun makan dan dia kehausan, tapi gurunya tidak memperbolehkan dia minum. 

selesai makan, muridnya meminta gurunya untuk mengajarinya. 

tapi sang guru belum ingin mengajarinya, dan muridnya disuruh untuk segera tidur. dan gurunya akan mengajarkan kepada 

nya bagaimana bertemu Rasul dalam mimpi nanti sebelum fajar. 

muridnya menjawab: “Baiklah” 

dan dia pun tertidur dan dia sangat menantikan pelajaran yang akan diajarkan oleh gurunya nanti. 

tiba waktunya sebelum fajar, gurunya memanggil murid tersebut. “kemarilah anak ku”. dan muridnya pun mendatangi beliau 

dan berkata: “Ajari aku guruku”. 

Gurunya berkata: “Tunggu sebentar. pertama, apakah engkau melihat / bermimpi sesuatu dalam tidurmu semalam?” 

muridnya menjawab : “iya guruku” 

Gurunya bertanya : “Apa yang engkau lihat?” 

muridnya menjawab: “Aku melihat langit yang sedang hujan, aku melihat sungai yang mengalir, dan aku melihat ombak lautan 

didepanku.” 

owh, dia tertidur disaat sangat kehausan, oleh karena itu ia bermimpi melihat langit yang sedang hujan, melihat sungai yang 

mengalir dan melihat lautan yang berombak. 

kemudian gurunya berkata: “Benar anakku, kau telah berkata jujur, bila niat mu benar, maka mimpimu juga akan terwujud. 

dan bila cintamu kepada rasul itu benar, maka engkau akan bertemu rasul” 

dan itulah jawabannya dari pertanyaan yang diawal telah ditanyakan. 

Sungguh indah dan penuh hikmah cerita yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Hassan itu. 

lalu kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Syekh: “Apakah mungkin Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang 

dalam mimpi kita apabila kita memakan makanan yang haram?, kepada orang yang melihat yang haram?, kepada orang yang 

berkata bohong atau berbuat curang?, kepada orang yang bersepakat dengan riba?, kepada orang yang munafik? apakah 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan datang kepada orang yang seperti itu? 

Syekh muhammad menjawab: “Tidak, tidak, demi Allah, Allah dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak akan datang 

kecuali kepada orang-orang yang Allah dan Rasul cintai.” 

Ada orang yang berziarah kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan ada orang yang Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam ziarahi. 

Ada cerita seorang wanita yang mulia, seorang ibu, kita memohon kepada Allah untuk memberkahi dan diberikan ampunan 



oleh Allah. 

Seorang ibu yang mengirimkan anaknya kepada ku disaat sedang mengajar di Al-Mansurah. 

Anak itu berkata: “Maafkan aku ya syekh, aku harus menyampaikan ini. ibuku berpesan bahwa ibuku menunggu syekh untuk 

berkunjung ke rumahnya malam ini.” 

Kemudian Syekh muhammad berkata: “Baiklah, ayo kita kerumahmu.” 

Syekh dan anak tadi pergi ke sebuah desa dan tiba di rumah yang terbuat dari tanah liat, rumah yang miskin. dan didalamnya 

ada seorang wanita yang berumur 70tahun. 

dan Ma Shaa’Allah, wanita tersebut tidak pernah berhenti tidak semenit, tidak sedetik bershalawat kepada Rasulullah 

shallallahu alaihi wasallam. 

Ketika ia melihat mu dan mengucapkan salam, ia langsung bershalawat kembali, dan seterus nya 

Syekh muhammad merasa rendah diri didekat seorang ibu yang mulia ini, Subhanallah. 

Kemudian syekh muhammad berkata: “oh ibuku, engkau memanggilku dan aku datang, sekarang katakan kepadaku, apa 

yang mengganggu mu?, dan InshaAllah, aku berjanji kepadamu minggu depan, aku akan membawa saudaraku seorang 

spesialis medis, sesuai dengan yang engkau butuhkan, dan ia akan memeriksamu disini.” 

Kemudian wanita tersebut melihat Syekh muhammad dan tersenyum dengan indah. dia berkata:” oh anakku, oh anakku, aku 

tahu penyakitku dan aku tahu obatnya, aku tahu penyakitku dan aku tahu obatnya.” 

Syekh muhammad berkata: “Demi Allah, katakan kepadaku” 

Wanita itu berkata kepadaku: “oh anak ku, Nabi kita Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak datang dalam mimpiku 

selama 3 malam” 

Ya Allah… 

Syekh muhammad bertanya kepadanya: ” Beliau tidak datang dalam mimpimu selama 3 malam? apakah Beliau selalu datang 

kepadamu setiap malam?” 

Wanita itu menjawab: “Demi Allah, bila satu malam saja berlalu tanpa melihat Rasul, aku menjadi sakit, aku telah sakit selama 

3 malam, aku belum melihat Rasul lagi”. 

Sudah berapa tahunkah saudara dan saudari semua tidak berjumpa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? 

ini adalah lengkap, kecintaan dan ketaatan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. adalah sejalan cinta dan ketaatan 

kepada Allah Yang Maha Tinggi. jadi cinta ini adalah isu besar. ingat kembali niatmu benar, jadi mimpi mu akan benar. dan 

jika cintamu benar, engkau akan bertemu rasul. kuatkan cintamu, kuatkan cintamu saudara-saudaraku, dan demi Allah pemilik 

Kabbah, engkau akan senang bertemu dengan utusan Allah. 

Rasulullah bersabda: “siapa yang bertemuku di dalam mimpi, ia telah benar-benar melihatku, karena syaitan tidak bisa 

menyerupaiku.” HR, Tirimidzi, dia berkata ini adalah hadits hasan shahih 

anda sudah tahu jawabannya wahai bapak-bapak yang mulia, saudara-saudaraku dan anak-anak yang aku cintai, bagai mana 

cara bertemu dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? 

yaitu dengan MENGIKUTINNYA DAN MENCINTAINYA. 

dengan mengikutinya adalah buah dari mencintainya, mematuhi adalah hasil dari mencintai. 

siapapun yang mengklaim mencintai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak mendapat manfaat dari 

ajarannya, maka akan menjadi sia-sia saja. 
 

MIMPI HABIB MUNZIR BERTEMU RASULULLAH SAW. 
KEMANGKATAN TELAH DIBERITAKAN OLEH RASULULLAH SAW 

 
Tahun 1993 aku bermimpi berlutut di kaki Rasulullah saw, menangis rindu tak kuat untuk ingin jumpa. Maka Sang Nabi saw 
menepuk pundakku, “Tenang dan sabarlah.. . sebelum usiamu mencapai 40 tahun kau sudah kumpul bersamaku." 
 
AlHabib Mundzir AlMusawa : Aku teringat mimpiku beberapa minggu yang lalu. Aku berdiri dengan pakaian lusuh bagai kuli 
yang bekerja sepanjang hari, di hadapanku Rasulullah saw berdiri di pintu kemah besar dan megah, seraya bersabda, 
"Semua orang tak tega melihat kau kelelahan wahai Munzir, aku lebih tak tega lagi… kembalilah padaku, masuklah ke dalam 
kemahku dan istirahatlah….”  
 
Kujenguk dalam kemah mewah itu ada Guru Mulia (Habib Umar bin Hafidz) seraya berkata, "Kalau aku bisa keluar dan masuk 
ke sini kapan saja, tapi Engkau wahai Munzir jika masuk kemah ini kau tak akan kembali ke dunia."  
 
Maka Rasulullah saw terus mengajakku masuk, "Masuklah... kau sudah kelelahan… kau tak punya rumah di dunia (memang 
saya hingga saat ini masih belum punya rumah). Tak ada rumah untukmu di dunia, karena rumahmu adalah di sini 
bersamaku… serumah denganku… seatap denganku…. makan dan minum bersamaku.... masuklah!" 
 
Lalu aku berkata, "Lalu bagaimana dengan Fatah Jakarta? (Fatah tegaknya panji kedamaian Rasulullah saw).” 
 



Maka beberapa orang menjawab di belakangku, “Wafatmu akan membangkit kan ribuan hati untuk meneruskan cita-citamu...! 
Masuklah…!" 
 
Lalu malaikat Izrail as. menggenggamku dari belakang, ia memegang dua pundakku, terasa seluruh uratku sudah 
digenggamannya, seraya berkata, "Mari… ku hantar kau masuk... mari…" 
Maka kutepis tangannnya dan aku berkata, “Saya masih mau membantu Guru Mulia saya. 
Maka Rasulullah saw memerintahkan Izrail as untuk melepaskanku. Aku terbangun…. Semalam ketika aku rebah dalam 
kegelapan kulihat dua tamu bertubuh cahaya, namun wajahnya tidak berbentuk kecuali hanya cahaya. Ia memperkenalkan 
bahwa ia adalah Izrail as. Kukatakan padanya, "Belum… belum... aku masih ingin bakti pada Guru Muliaku… pergilah dulu!” 
Maka ia pun menghilang gaib begitu saja.  
 
Tahun 1993 aku bermimpi berlutut di kaki Rasulullah saw, menangis rindu tak kuat untuk ingin jumpa. Maka Nabi saw 
menepuk pundakku, “Tenang dan sabarlah.. sebelum usiamu mencapai 40 tahun kau sudah kumpul bersamaku." Usia saya 
kini 39 tahun pada 23 Februari 1973.  
 
Penadangan otak ini adalah penyakit terakhirku. Aku senang wafat dengan penyakit ini, karena Rasulullah saw beberapa 
bulan sebelum wafatnya terus mengeluhkan sakit kepala. Salam rinduku untuk kalian semua jamaah Majlis Rasulullah saw 
kelak, jika terjadi sesuatu padaku maka teruskan perjuanganku… ampuni kesalahanku… kita akan jumpa kelak dengan 
perjumpaan yang abadi...  

 

 

Haliff Razak. 

Amalan Menurut Habib Munzir Al Musawa untuk dapat bertemu Rasulullah dalam mimpi  
 

Amalan Menurut Habib Munzir Al Musawa untuk dapat bertemu Rasulullah dalam mimpi 
Amalan untuk dapat bertemu Rasulullah dalam mimpi 

 
Bermula dari pertanyaan singkat ‘Bagaimana caranya saya dapat bertemu dengan Rasulullah ?’. Berikut ini jawaban Habib 

Munzir. 
 

Mengenai berjumpa dg Rasul saw adalah dg merindukan beliau saw dan memperbanyak amalan sunnah semampunya, dan 
memperbanyak shalawat, beliau saw mencintai kita dan memperhatikan kita lebih dari ayah bunda kita, beliau saw adalah 

ayah ruh bagi semua ummatnya, maka ruh kita tetap mudah berhubungan dengan ruh beliau saw, lewat mimpi misalnya, nah.. 
perkuat hubungan ruh anda dengan ruh beliau saw dengan shalawat ini : 

 
”Allahumma shalli alaa ruuhi sayyidina muhammadin fil arwah, wa ‘ala Jasadihi filjasad, wa alaa Qabrihi filqubuur” (wahai 

Allah limpahkan shalawat pada Ruh Sayyidina Muhammad di alam arwah, dan limpahkan pula pada Jasadnya di alam Jasad, 
dan pada kuburnya di alam kubur).  

 
Anda bisa saja jumpa dg Rasul saw dalam mimpi, perbanyaklah shalawat, cintailah sunnah, dan perbanyaklah bersedekah 

pada anak yatim, dan baktilah pada ibunda jika masih ada, ini adalah amalan amalan yg sangat dicintai oleh Rasul saw, anda 
jangan tidur kecuali bibir anda terus bershalawat pada nabi saw, beliau saw akan menjumpa anda, dan yakinlah.. 

 
Saya (Habib Munzir) menyukai semua shalawat, dulu saya membaca 17 macam shalawat, diantaranya shalawat Syeikh 

Abdulqadir Aljailani yg panjangnya 13 halaman, namun kini saya membaca satu macam shalawat saja, yg diajarkan Rasul 
saw lewat mimpi pd saya, pendek saja yaitu :  

 
“ALLAHUMMA SHALLI ALA SAYYIDINA MUHAMMAD WA ALIHI W A SHAHBIHI WASALLIM“ 

 
shalawat ini saya baca 5.000X setiap harinya,  

 
jika anda ingin membacanya silahkan, saya ijazahkan pada anda, boleh membacanya 100X, 200X atau lebih atau berapa saja 

sekemampuan anda dan luasnya waktu, dan bisa dibaca sambil dimobil, dijalan, atau dimanapun, 
 

Masalah mimpi Rasul saw, saya (Habib Munzir) pernah bermimpi beliau saw dan mengadukan banyaknya orang yg rindu dg 
beliau saw namun belum jumpa dalam mimpi, beliau saw menutup wajahnya dan menangis, seraya berkata : 

 
“Tiada yg memisahkanku dg mereka selain tabir qudrat, dan mereka akan jumpa dg ku kelak”beliau saw sangat perduli dan 
rindu pada ummatnya, lebih lebih yg mencintai beliau saw, dan telah teriwayatkan pada shahih Muslim bahwa beliau saw 

bersabda : “Ummatku yg paling cinta padaku adalah yg hidup setelah aku wafat, dan mereka sangat mengidamkan jumpa dg 
ku daripada harta dan keluarganya”. 

Faedah beberapa surah di dalam Al-Qur’an untuk tujuan berjumpa (Mimpi) kepada Rasulullah SAW. 
 
1. Surah Al-Kautsar. 
Barangsiapa membacanya dimalam hari 1.000 kali, maka dia akan bermimpi melihat Nabi SAW. (Mujarab Shahih) 
 
2. Surah Al-Muzammil. 
Barangsiapa ingin melihat Nabi SAW maka bacalah surah itu sebanyak 41 kali. Maka dia pasti akan melihat beliau SAW. 
(Mujarab shohih) 
 
3. Surah Al-Qodr. 
Dibaca pada malam jum’at 1.000 kali maka dia tidak akan mati sebelum melihat Nabi SAW. (Mujarab) 
 
4. Surah Al- Qurays. 



Dibaca malam jum’at 1.000 kali, kemudian tidur dalam keadaan suci maka dia akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya dan 
tercapai maksud serta tujuannya. (Mujarab) 
 
5. Surah Al-Ikhlas. 
Riwayat Ibnu Abbas: Dibaca malam hari 1.000 kali, maka dia akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya. (Mujarab) 
 
Dibagian lain Ibnu Abbas menerangkan: “Barangsiapa yang melaksanakan sholat dua rakaat pada malam jum’at, pada setiap 
rakaatnya setelah fatehah membaca Surah Al-Ikhlas 25 kali setelah itu ba’da sholat membaca sholawat dengan sighat ini: 
 
Shollallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummi. 1.000 kali. 
 
Maka tidak akan sempurna jum’at yang akan datang kecuali dia melihat Nabi SAW diwaktu tidurnya. Jika dia dapat melihat 
Nabi SAW maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. (Mujarab Shohih) 
 
Faedah beberapa sholawat pendek An-Nabi SAW. 
 
1. Sholawat Nur. 
Bismillahir rahmanir rahiim… 
Allaahumma innii as-aluka bi nuuril anwaaril ladzii huwa ‘ainuka laa ghoiruka an turiyanii wajha nabiyyika sayyidinaa 
Muhammadin sholallahu ‘alaihi wa aalihi wassallama kamaa Huwa ‘indaka. 
Sighat sholawat tersebut dibaca 100 kali. (Ini Mujarab) 
 
2. Sholawat Ummi. 
Bismillahir rahmanir rahiim… 
Allaahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi. 1.000 kali. 
 
Caranya: Sholat sunah dua rakaat pada malam jum’at. Dalam setiap rakaatnya membaca ba’da al-fatehah: Ayat Qursy.1x dan 
Surah Al-Ikhlas 15 kali. Setelah salam membaca sholawat tersebut diatas 1.000 kali. (Mujarab) 
 
3. Sholawat Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra.. 
Bismillahir rahmanir rahiim… 
Allaahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin ‘abdika wa nabiyyika wa rasuulikan nabiyyil ummi wa ‘alaa aalihi wa shohbihi 
wa sallim. 500 kali. 
 
Berkata Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra: “Barang siapa membaca secara rutin sighat sholawat tersebut dalam sehari 
semalam sebanyak 500 x, maka dia tidak akan mati sebelum berkumpul bersama Nabi SAW dialam nyata (terjaga).” Syekh 
Yusuf An- Nabhani menambahkan dan menerangkan: Apabila sholawat tersebut berfaedah untuk melihat Nabi SAW dialam 
nyata, tentunya sholawat tersebut lebih berfaedah lagi untuk melihat beliau didalam tidur”. (Ini Mujarab) 
 
4. Sholawat Sayyid Jamaludin Abu Mawahib Asy-Syadzily Ra.. 
Beliau adalah termasuk orang-orang pilihan yang agung. Beliau berkata, ”Saya pernah melihat Rasulullah SAW didalam tidur, 
lalu beliau SAW berkata kepadaku “Bacalah olehmu ketika hendak tidur… 
 
Bismillahir rahmanir rahiim. 5x 
A’udzubillahi minasy-syaithonnir rajiim.5x 
Allaahumma bihaqqi Muhammadin arinii wajha Muhammadin haalaan wa maalaan. 5x 
 
Artinya: Yaa Allah dengan kebenaran Nabi Muhammad saw. perlihatkanlah kepada saya wajha Nabi Muhammad saw. 
sekarang dan nanti (diakhirat). 
 
Apabila engkau membacanya ketika hendak tidur, maka aku akan mendatangimu dan aku tidak akan meninggalkanmu sama 
sekali.“ 
 
Lalu beliau menuturkan “alangkah indahnya bentuk bacaan ini dan juga artinya bagi orang yang mempercayainya, terlebih lagi 
jika engkau menambahinya dengan bacaan sholawat dan salam kepada Nabi SAW”. (Ini Mujarab Shohih). 
 
5. Sholawat Rahmat. 
 
Penulis kitab ini Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh ijazah dari Guru beliau Al-Habib 
Zein bin Ibrahim bin Smith- dan beliau berkata: “Sesungguhnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsy Ra berkata: “Barang 
siapa banyak membaca sighat sholawat yang berkah ini maka dia akan melihat An-Nabi SAW”. 
 
Inilah sighat sholawat yang dimaksud: 
 
Bismillahir rahmanir rahiim… 
Allaahumma sholli wa sallim ’alaa Sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad miftaahi baabi rohmaatillah, 
‘adada maafii ‘ilmillah, sholaatan wa salaaman daa-imaini bidawamii mulkillah”. 
 
Dan beliau- Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh sighat sholawat yang sama dari Al-
Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatthiri diawal perjumpaan beliau di Raudhah yang mulia di Masjid Madinah Al-Munawarrah. 
Tambahan dari alfaqir: 
 
.Barangsiapa membaca shalawat ruhi ini minimal 100x setiap harinya dan pada malam jum’at 1000x maka ia akan bermimpi 
ketemu Nabi Muhammad. 
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Allaahumma sholli ‘alaa ruuhi sayyidinaa muhammadin fil- arwaahi, wa ‘alaa jasadihi fil-ajsaadi, wa ‘alaa qobrihi fil- qubuuri. 
 

Artinya: Yaa Allah limpahkanlah shalawat kepada ruh sayyidina Muhammad di alam ruh, kepada jasadnya di alam jasad dan 
kepada kuburnya di alam kubur”. 

 
Imam Syarany berkata: “Nabi Muhammad telah bersabda: barangsiapa mengucapkan shalawat atasku dengan cara yang 
dikemukakan dalam shalawat ini (shalawat ruhi di atas), maka ia akan melihatku di dalam mimpi, barangsiapa melihatku 

didalam mimpinya maka ia akan melihatku di Hari Kiamat, barangsiapa melihatku di Hari Kiamat maka aku akan memberikan 
syafaat, dan barangsiapa yang aku beri syafaat niscaya ia akan meminum dari telagaku dan diharamkan Allah jasadnya dari 

neraka”. 
 

.Juga dikatakan barangsiapa membaca syair burdah pada bait ke 8 ini: 
 

Na’am saroo’ thoifu man ahwaa’ fa-arroqonii * wal-hubbu ya’taridhul-ladzaati bil-alami. 
 

Artinya: “Memang terlintas dirinya dalam mimpi hingga kuterjaga. Tak hentinya cinta merindangi kenikmatan dengan derita”. 
 

Diamalkan setelah habis sholat isya sebanyak-banyaknya dengan penuh kerinduan dengan Nabi Muhammad saww. dan 
sampai ia tertidur maka Insya Allah ia akan bermimpi ketemu Nabi Muhammad saww. 

 
.Amalan ini saya dapat dari Al-Habib Ahmad bin Novel Bin Jindan untuk dapat bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad 

saww., amalan ini dibaca 300x sebelum tidur. 
 

Ini amalannya: 
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Laitahu khoshshinii biru’yati wajhin zaala ‘an kulli man ro- aahusy-syaqoo’u. 300 kali. 
 

.Amalan shalawat ini juga dikatakan bisa untuk bermimpi ketemu Nabi saww. bila dibacanya, shalawat ini dibaca 100x yang 
sebelumnya mengerjakan sholat sunnah 2 roka’at. 

 
Ini shalawatnya: 

    ��PSSSSSSSSSSSSSSS)  و  LSSSSSSSSSSSSS
AB -SSSSSSSSS�A� �"-
SSSSSSSSSSSSSSSSSS) لw ارواح  و   -SSSSSSSSS�A� �"-
SSSSSSSSSSSSSSSSSS) ح رو   Y�SSSSSSS� {SSSSSSSSSSS��  ر(SSSSSSSSSSSSSSSSS�:ا  ��-SSSSSSSSSSSS� �SSSSSSSS� ر(SSSSSSSSSSSSSSSSر ا��(SSSSSSSS" �SSSSSSSS�  
 

Yaa nuuran-nuuri yaa mudabbirol-umuuri balligh ‘annii ruuha sayyidinaa muhammadin wa arwaaha aali sayyidinaa 
muhammadin tahiyyatan wa salaaman. 

 
Artinya: “Ya Allah sumber pancaran nur, Ya Allah Tuhan yang mengatur semua perkara, semoga Engkau sampaikan 

daripadaku salam dan tahiyat kepada Ruh Nabi Muhammad saww. dan ruh keluarga Nabi Muhammad saww”. 100 kali. 
 

Hadits-hadits berkenaan dengan mimpi ketemu Nabi Muhammad saww.  
 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari Yunus dari Az Zuhri telah 
menceritakan kepadaku Abu Salamah, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: “Barangsiapa melihatku dalam tidur, maka (seakan-akan) ia melihatku ketika terjaga, (karena) setan tidak 
bisa menyerupaiku.” Abu Abdullah mengatakan, Ibnu Sirin mengatakan; ‘Maksudnya jika melihat beliau dengan bentuk (asli) 

beliau.’ (HR. Bukhori No. 6478, Ibnu Majah No.3895) 

 Telah menceritakan kepada kami Mu’allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin Mukhtar telah 
menceritakan kepada kami Tsabit Al Bunani dari Anas radliallahu ‘anhu mengatakan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: “Siapa melihatku dalam mimpi, berarti ia telah melihatku, sebab setan tidak bisa menjelma sepertiku, dan mimpi 
seorang mukmin adalah sebagian dari empat puluh enam bagian kenabian.” (HR. Bukhori No.6479) 

  
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepadaku 
Ibnul Al Had dari Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa’id Al Khudzri, ia mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
“Barangsiapa melihatku, berarti ia telah melihat yang sebenarnya, sebab setan tak bisa menjelma sepertiku.” (HR. Bukhori 
No.6482) 

  
Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi’ Sulaiman bin Dawud Al ‘Ataki; Telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu 
Ibnu Zaid; Telah menceritakan kepada kami Ayyub dan Hisyam dari Muhammad dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-
benar melihatku; karena setan itu tidak dapat menyerupai bentukku.” (HR. Muslim No.4206) 

 Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail telah menceritakan kepada kami ‘Ashim bin Kulaib dari 
bapaknya dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Barangsiapa melihatku di dalam 
mimpi sungguh dia telah melihatku (yang sebenarnya), karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai aku” -Ibnu fidloil 
berkata: “menghayalkan aku-, Sesungguhnya mimpi seorang mukmin yang benar adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian 
kenabian.” (HR. Ahmad No.6871, At-Tirmidzi No.2202) 
 
Dan masih banyak dalil-dalil lainnya tentang kebenaran seseorang dapat bermimpi ketemu Nabi Muhammad saw. 
 
Alfaqir ijazahkan amalan-amalan ini bagi siapa saja yang mau mengamalkan amalan-amalan ini.. 
Allahu a’lam bishawab.. 



13.Shalawat Al-fatih . Shalawat ini banyak sekali khasiatnya dan belum banyak dikenal orang. Shalawat ini disusun oleh 
sayid muhammad Bakir.Adapunhikmahnya yang lain adalah; untuk menghilangkan kebodohan sekaligus mencerdaskan otak, 
untuk melapangkan rizqinya, supaya diselamatkan keluarganya dari berbagai macam fitnahan, dan bisa diterapkan untuk 
hajat - hajat lain. Barang siapa membaca shalawat Al-fatih ini satu kali, pahalanya sama dengan shalawat (biasa) 1000 kali, 
bahkan ada yang berpendapat pahalanya 600.000 kali. 

 

  ” Allahumma Sholli alaa sayyidinaa Muhammadinilfaatihi limaa ughliqo wal khotimi limaa sabaqo nashiril haqqi bil haqqi wal 
haadii ilaa shirotikal mustaqim wa ‘alaa aalihii haqqo qodrihi wa miqdarihil ‘aziim.” 

 

Artinya :  

Ya Allah curahkanlah rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dapat membuka sesuatu yang terkunci, penutup 

dari semua yang terdahulu, penolong kebenaran dengan jalan yang benar, dan petunjuk kepada jalan-Mu yang lurus. Semoga 

Allah mencurahkan rahmat kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada semua sahabatnya dengan sebenar-benar kekuasaan-

Nya yang Maha Agung. 

Shalawat ini disebut Shalawat al-Fatih dan disusun oleh al-'Arif al-Kabir Sayyid Muhammad al-Bakri. la mengatakan, 

"Barangsiapa membacanya satu kali dalam seumur hidup, maka dijamin dirinya tidak akan masuk neraka." Bagi orang yang 

mau membacanya terus-menerus selama empat puluh hari, Allah akan menerima tobat atas semua dosanya. Jika shala-wat 

ini dibaca seribu kali pada malam Jumat atau ma-lam Kamis atau malam Senin, maka orang yang mem-baca akan bisa 

berkumpul dengan Rasulullah saw. 

Manfaat dan fadhilah sholawat Fatih: 

Sholawat ini dikarang oleh Syech Sayyid Muhammad Syamsuddin ibn Abil Hasan al Bakri RA, adapun gunanya adalah: 

1. Untuk menghilangkan pikiran yang resah atau susah; 
2. Barang siapa membaca sholawat al Fatih tersebut, seumur hidup sekali saja Insya Allah diselamatkan dari api neraka. 
3. Membaca Sholawat Al Fatih satu kali seperti membaca sholawat 10.000 x (ada yang mengatakan 600.000 x ) 
4. Untuk melepaskan semua kesulitan misalnya agar dapat segera membayar hutang, urusan yang sukar segera dapat solusinya, agar 

rizqinya lancar dll. Untuk memperoleh sesuatu yang dimaksud sebaiknya shalawat fatih tsb dibaca secara kontunue (langgeng) 
terutama dibaca tengah malam 100 x selama 40 hari, atau lebih ampuh lagi dibaca setiap hari tiap malam dengan cara shalat hajat 
dua rakaat, setelah salam hadiah fatihah kepada para Nabi, auliya', syuhada' ulama', ahli qubur yang mu'min, kemudian membaca 
sholawat Fatih; 

5. Apabila sholawat fatih dibaca setelah shalat shubuh 21 x Allah akan memberi luas rizqinya, sabar hatinya, selamat diri dan 
keluarganya terhindar dari semua bala' dan bencana atau malapetaka. 

6. Dan siapa orang yang membaca sholawat Fatih 1000 x pada malam Jum'at atau malam Kamis atau malam Senin, maka orang tadi 
besok dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. adapun caranya sebelum membaca Sholawat Shalat sunnah 4 rakaat: 
rakaat pertama ba'da Fatihah membaca Surat Al Qadar, rakaat ke dua membaca Surat Al Kafirun, rakaat ke tiga membaca Surat 
Al Falaq, dan rakaat ke empat membaca Surat An Nas (Afdholus Sholawat :142) 

KEAGUNGAN DAN KEUTAMAAN SHOLAWAT FATIH  

"INNALLAAHA WAMALAAIKATAHU YUSHOLLUUNA ALAN NABI,YAA  AYYUHALLADZIINA AAMANUU SHOLLU 
ALAIHI WASALLIMU TASLIIMA"  

Selamat datang sahabat blog RB yang tercinta. Dalam kesempatan kali ini,saya akan berbagi suatu amalan yang berupa sholawat,yaitu 
sholawat Fatih,yang mempunyai keagungan dan keutamaan yang luar biasa. 

Adapun tujuan saya berbagi sholawat Fatih ini agar kita dapat bersama sama menyemarakkan bacaan sholawat dalam kehidupan kita sehari 
hari sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dan sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. 

Sholawat Fatih ini saya dapatkan ijazahnya dari guru saya yang merupakan salah seorang ahlul bait dari keturunan saydina Hasan/alhasani 
yang berdomisili di Banjarmasin.  

Inilah teks sholawat Fatih 

 

Allahumma shalli wasallim wabaarik ‘alaa sayyidinaa Muhammadinil faatihi limaa ughliqa, wal khaatimi l imaa sabaqa 
wannaashiril haqqi bilhaqqi, walhaadii ilaa shiraatikal mustaqiimi, shallallaahu ‘alaihi wa ‘alaa aalihi wa ash haabihi haqqa 

qadrihii wamiqdaa rihil ‘adziim.  

Artinya: “Ya Allah berikanlah shalawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad yang membuka apa yang tertutup dan yang menutupi 
apa-apa yang terdahulu,penolong kebenaran dengan kebenaran yang memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus. Dan kepada 
keluarganya, sebenar-benar pengagungan padanya dan kedudukan yang agung.” 



Shalawat ini disusun oleh al-'Arif al-Kabir Sayyid Muhammad al -Bakri 

Shalawat al-Fatih adalah salah satu ciri khas dari Tarekat Tijani. Diantara keistimewaan shalawat fatih tidak ada yang menyimpang dari 
ayat atau kandungan Alquran,tetapi harus diingat bahwa Shalawat al-Fatih bukan sebagian dari Alquran. 

Syeikh Ahmad Tijani ra. belum pernah memberi suatu pernyataan sedikitpun bahwa Shalawat al-Fatih itu sebagian dari Alquran, kitabullah, 
hadits qudsi atau wahyu kenabian. 

Beliau juga belum pernah menyatakan Shalawat al-Fatih lebih utama dari Alquran atau mengimbanginya. Tidak ada satu kalam pun yang 
melebihi Alquran, begitulah yang ditegaskan oleh Syeikh Ahmad Tijani. 

Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW ada yang menggunakan wasall am /wasallim dan ada yang tidak menggunakan wassall am/ 
wassallim. [1] 

Shalawat yang menggunakan wasallam/wasallim adalah shalawat orang mu'min dari firman Allah SWT: 
Yaa Ayyuhalladziina aamanuu shalluu 'alahii wasallimuu tasliimaa. Kalau shalawat itu dari firman Allah SWT : 
Innallaaha wa malaaikatahuu yushalluuna 'alan nabiy dan orang mu'min hanya menirukan saja,maka shalawat itu tanpa wasallam/wasallim 
sebagaimana Shalawat al-Fatih dan lainnya. 

Ketika Syeikh Ahmad bin Muhammad ditanya: Mengapa Shalawat al-Fatih tidak ada wasallim-nya ? Beliau menjawab: 
Haakadzaa minal ghaaib, demikianlah dari al-ghaaib. Lama sekali Al-Quthb Asy-Syeikh Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri As-Shiddiq 
beribadah, munajat dan mohon kepada Allah SWT agar diberi shalawat yang pahala-pahala, sirr-sirr, faidah-faidah dan keistimewaan 
semua shalawat masuk di dalamnya. Kemudian malaikat datang membawa kain bertuliskan Shalawat al-Fatih dengan tulisan cahaya, sebab 
itu diberi nama Shalawat Al-Bakriyah sebagaimana juga diberi nama Al- Yaaqutatul Faridah- permata Yaqut yang tidak ada duanya,tetapi 
kemudian terkenal dengan Shalawat al-Fatih. 

Setelah 16 tahun (1180-1196 H) dalam usia 46 tahun Al-Quthbul Maktum Asy- Syeikh Ahmad bin Muhammad bin Asy-Syarif Al-Hasani 
At-Tijani ra. berjumpa Sayyidul Wujud SAW dalam keadaan jaga tidak dalam tidur/mimpi dan diberi ijazah Shalawat Al-Fatih dan diberi 
penjelasan tentang pahalanya, sirr-nya,faedahnya dan keistimewaannya juga tingkatan memberi ijazah pada orang lain. 

Tingkatan Ijazah yang pertama: 
1. Yang pertama harus yakin bahwa Shalawat Al-Fatih itu langsung dari Allah SWT, bukan karangan makhluk 

2. Harus talqin dari yang mendapat izin menalqinnya. 
Ijazah ini untuk umum 
Syeikh Ahmad berkata: Talqinkan Shalawat Al-Fatih itu kepada manusia agar mereka mati membawa iman. 

Bermimpi Rasulullah dengan Sholawat Al- Fatih  

Bermimpi melihat Rasulullah adalah haq, di dalam Hadits dijelaskan: 

“Barangsiapa yang melihatku dalam mimpi, dia benar-benar melihatku. Karena setan tidak mampu meniru rupa diriku. ” (HR.Bukahri dan 
Muslim) 

Dalam hadis lain yang artinya:“Barangsiapa melihatku dalam mimpi maka dia benar benar telah melihatku. “ 

Imam Nawawi berkata: 

"Melihat Rasulullah adalah salah satu kegembiraan yang luhur dan berita gembira yang agung. Allah 
mengkhususkan hal itu bagi orang-orang yang dicintaiNya. 

Melihat Rasulullah adalah hak yang umum bagi setiap orang mukmin dan muslim, baik saleh ataupun tidak saleh, namun bentuknya 
berneda-beda sesuai dengan perbedaan sumber yang keluar dari hati mereka, kebersihan, dan kesiapan mental mereka." 

Salah satu cara berjumpa Rasulullah dalam mimpi yaitu dengan membaca Shalawat Al-Fatih yang terdapat didalam kitab Maghnatisul 
Qabul Fil Wushul Ila Ru'yati Sayyidina Rasul karya Syaikh Hasan Muhammad Syiad Ba'Umar . 

Diriwayatkan: 
· Barangsiapa membacanya sebanyak 1000 kali pada malam Kamis atau malam jumat atau malam Senin maka orang itu akan 
berkumpul bersama Nabi. 

· Pembacaan sholawat tersebut dilaksanakan selepas sholat sunnah empat rakaat, pada rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah membaca 
surat Al-Qodr tiga kali 
· Pada rakaat kedua surat Al-Zalzalah tiga kali 
· Pada rakaat ketiga surat Al-Kafirun tiga kali dan 
· Pada rakaat keempat membaca surat Al- Mu’awwizatain (Al-Falaq dan An-Nas) tiga kali 
· Pada saat membacanya bakarkanlah dupa atau kayu gaharu 

Hal yang penting dalam melakukan riyadhah ini seperti yang dicontohkan oleh ulama- ulama terdahulu adalah dengan 
menumbuhkan kecintaan yang dalam terhadap Rasulullah. Dengan kecintaan ini akan membuat hubungan spiritual yang dekat dan 
tersambung dengan setiap lafadz sholawat atau maulid yang kita baca dalam memuji dan mengagungkan Rasulullah. 

KEAGUNGAN DAN KEUTAMAAN SHOLAWAT AL-FATIH  

Sholawat al- Fatih memiliki 8 martabat keutamaan, di bawah ini hanya keutamaan pada martabat yang pertama saja, sedangkan yang 
lainnya dirahasiakan oleh Allah SWT, diantaranya adalah: 
1. Membaca Shalawat Al-Fatih 1x setiap hari dijamin hidup bahagia dunia dan akhirat 
2. Membaca Shalawat Al-Fatih 1x menghapus semua dosa 
3. Membaca Shalawat Al-Fatih 1x menyamai pahala ibadah semua makhluk di alam semesta ini 6000x lipat 
4. Membaca Shalawat Al-Fatih 1x menyamai pahala sholawat yang dibaca oleh seluruh makhluk dari awal diciptakan sampai sekarang 
600x lipat 
5. Membaca Shalawat Al-Fatih 1x setiap hari, dijamin mati membawa iman (husnul khotimah). 



6. Membaca Shalawat Al-Fatih 10x di malam jum’at lebih besar pahalanya daripada ibadah seorang wali yang tidak membaca Shalawat Al- 
Fatih selama 1 juta tahun. 
7. Pahala Shalawat Al-Fatih dapat menutupi dan mengganti kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap orang lain, sehingga ia dapat 
mengganti tuntutannya di 
hari kiamat. 
8. Membaca Shalawat Al-Fatih 
100x di malam jum’at menghapus dosa 400 tahun. 
9. Syekh Ahmad At-Tijany ra. berkata: ”Keistimewaan Shalawat Al-Fatih sangat sulit diterima oleh akal, karena ia merupakan rahasia 
Allah SWT yang tersembunyi. 
Seandainya ada 100.000 bangsa yang setiap bangsa itu terdiri dari 100.000 kaum, dan setiap kaum terdiri dari 100.000 orang, dan setiap 
orang diberi umur panjang oleh Allah SWT sampai 100.000 tahun, dan setiap orang bersholawat kepada nabi setiap hari 100.000 x, semua 
pahala itu belum dapat menandingi pahala 
membaca Shalawat Al-Fatih 1x. 
Keutamaan Shalawat al-Fatih (Mutiara Yang Tak Ada Tandingannya) dalam nadzam al- Yaqutah al-Faridah Keutamaan shalawat al-Fatih 
disebutkan dalam nadzam al- Yaqutah al-Faridah: 
-Keutamaan shalawat al-Fatih yang terkenal dengan sebutan al- Yaqutah al-Faridah atas redaksi 
shalawat lainnya seperti lebih hebatnya burung Qatha berjalan di waktu malam dibandingkan dengan rayapan semut. 
-Tidak ada bentuk shalawat kepada Nabi yang membandinginya untuk seseorang bisa wushul kepada Allah dan mendapat pahala . 
-Keutamaannya tidak bisa dibatasidan tidak bisa dianalogikan olehakal. Karena keutamaan yang Allah berikan tidak bisa dipikirkan 
akalcerdas manusia. 
-Shalawat al-Fatih memiliki banyakbentuk redaksi yang lebih mahaldari mutiara berharga. Jika engkau  
menginginkannya, maka bertanyalah kepada pelindungthariqah. 
-Keutamaannya dapat melipattempat yang luas dengan sekejapmata. Dengan membaca shalawat al-Fatih orang yang pincang 
dapatmendahului berlarinya orang yangsehat. 
-Banyak keberuntungan yang dapatdiraih dengan membaca shalawatal-Fatih. Terutama apabila dibaca pada malam hari selepas shalalatisya. 
-Keutamaan satu kali membacanyadi waktu malam seperti 500 kalimembacanya di waktu siang lantaran pahala menjadi berlipatganda. 
-Banyaknya istana dan berdampingan dengan NabiMuhammad serta para bidadariyang cantik dan pelayan-pelayan 
dari wanita dan pria.-Mendapat pahala haji, umrah danberperang ratusan dan puluhankali. 

-Seandainya seseorang melakukandosa sebanyak 400 tahun, makadosa itu akan diampuni oleh Allah dengan sebab membaca shalawatal-
Fatih sebanyak 100 kali padamalam jum’at. 

-Diriwayatkan dari sayid al-Bakriybahwa shalawat al-fatih diturunkan sebagai tebusan dari neraka jahim sekalipun dibaca sekali. 

-Di dalam shalawat al-Fatih telahmencakup setiap bentuk shalawatyang ada di alam. Dan lebih unggul dengan banyak rahasiaserta banyak 
sesuatu sangat mahalnilainya. 

-Keutamaan Shalawat al-Fatih jugadijelaskan oleh syaikh Ubaidah IbnMuhammad, beliau memunculkan hal-hal ajaib dalam kitabnya 
yangbernama Mizab al-Rahmah. 

Demikianlah sedikit dari sekian banyak tentang keagungan dan keutamaan sholawat Fatih. Ingat...! 
-Semua itu akan sia sia jika meninggalkan kewajiban sholat,puasa dll. 
-Agar dikerjakan dengan iklas karena Allah. 
-yakin dengan kekuasaan Allah 

Sumber: 
· Al-Fathur Robbanykarya as-Sayyid Muhammadbin Abdillah asy-Syafi`i ath-Thoshfaawy at-Tijany hal 99-100) 
· Thariqat Tijaniyah 

Mengemban Amanat Rahmatanlil Alamin , KH A.F auzanAdhiman Fathullah, Yayasan 
Al-Anshari Banjarmasin,Kalsel, thn 2007· al-Yaqutah al-Faridah  

Rumusan mengenai Nur Muhammad {haqiqat al-Muhammadiyyah} ditegaskan melalui dua shalawat yang dikembangkan 
dalam wirid thariqat tijaniyah yakni shalawat fatih dan shalawat Jauharat al-Kamal : 
a. Tentang Shalawat Fatih 
Diantara rukun wirid wadzifah adalah membaca shalawat fatih sebanyak 50 kali (¬1) .  
Berikut teks bacaan shalawat fatih : 

Artinya : ... "Yaa Allah limpahkanlah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad saw., dia yang telah membukakan sesuatu yang 

terkunci (tertutup), dia yang menjadi penutup para Nabi dan Rasul yang terdahulu, dia yang membela agama Allah sesuai 

dengan petunjuk-Nya dan dia yang memberi petunjuk kepada jalan agama-Mu. Semoga rahmat-Mu dilimpahkan kepada 

keluarganya yaitu rahmat yang sesuai dengan kepangkatan Nabi Muhammad saw".Syarah kandungan shalawat Fatih..., 

walaupun shalawatnya diakui dari Nabi Muhammad saw; mencerminkan pemikiran faham tasawuf Syekh Ahmad al-Tijani serta 

pengaruh tasawuf Filsafat terhadap pemikiran Syekh Ahmad al-Tijani. 

Makna al-Fatih li ma Ughliq pada intinya adalah : 

1) Nabi Muhammad adalah sebagai pembuka belenggu ketertutupan segala yang maujud di alam. 

2) Nabi muhammad sebagai pembuka keterbelengguan al-Rahmah al-Ilahiyyah bagi para makhluk di alam. 

3) Hadirnya Nabi Muhammad menjadi pembuka hati yang terbelenggu oleh Syirik. 

Bacaan sholawat fatih sbb:  

 لهم صلِّ على سيِدنا حممٍد الفَاِتِح ِلما أُغِْلق والْخاِتِم ِلما سبق والْمعِلِن الْحق ِبالْحقال

Allohumma sholli alaa sayyidinaa Muhammadinil fatihi limaa  ughliq wal khootimi limaa sabaq wal mu`linil haqqo bilhaq 
Ya Allah berilah rahmat kepada sayyidina Muhammad pembuka hal yang tertutup, pemungkas hal yang terdahulu, menyatakan kebenaran 
dengan jalan benar 



Aku berkata: Saya tidak mengeti apa maksud pembuka hal yang tertutup. Boleh jadi rizqi yang tertutup dan Muhammadlah yang 
membukanya, atau langit tertutup dan Muhammadlah pembukanya. Seluruh ma`na ini adalah syirik. Sebab hanya Allah yang 
memberikan rizeqi . Allah berfirman :  

اِدِقنيص متِإنْ كُن كُمانهروا باتاللَِّه قُلْ ه عم ِض أَِئلَهالْأَراِء ومالس ِمن قُكُمزري نمو هِعيدي ثُم لْقأُ الْخدبي نأَم 

Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulanginya (Membangkitkannya ), dan siapa 
(pula) yang memberikan rezki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)?. Katakanlah: 
"Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar".1[1] 
Muhammad sendiri tidak mengetahui apa yang akan diberikan oleh Allah kepadanya, baik yang bermanfaat atau yang berbahaya 
sebagaimana  dijelaskan dalam ayat : 

ِبنيم ِذيرا ِإلَّا نا أَنمو ى ِإلَيوحا يِإلَّا م ِبعِإنْ أَت لَا ِبكُملُ ِبي وفْعا يِري ما أَدمِل وسالر ا ِمنعِبد تا كُنقُلْ م 

Katakanlah: "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul ( atau aku tidak akan membikin ajaran yang baru yang 
berbeda dengan ajaran para Rasul yang lampau ) dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak (pula) 
terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi 
peringatan yang menjelaskan".2[2] 

 
Keputusan komisi fatwa ulama Saudi menyatakan sbb: 
Sholawat fatih sholawat karangan manusia , tiada landasannya dari hadis. 3[3] 

 
ق أَما الطَِّريقَةُ التيجاِنيةُ أَو الشاِذِليةُ أَِو الْقَاِدِريةُ أَو غَيرها ِمن الطُّرِق الَِّتي أَحدثَها الناس فَلَا يجوز ِاتباعها ِإلَّا ما وافَق شرع اهللا ِمنها أَو غَيرها فَيعملَ ِبِه ، ِلأَنه وافَ

 الشرع املُطَهر الَ ِلأَنه ِمن الطَِّريقَِة الْفُلَاِنيِة أَو غَيِرها

Adapun thoriqat tijani , syadziliyah , qadiriyah dan beberapa thoriqat yang lain yang sekedar bikinan orang maka tidak boleh di ikuti 
kecuali yang cocok dengan syariat Allah  lalu bisa di jalankan sebab cocok dengan syariat Allah yang suci bukan karena thoriqat si 
fulan dll. 4[4] 
Ada orang bilang membaca sholawat fatih lebih utama dari pada membaca al Quran  

Saya katakan: Tiada dalilnya, bahkan membacanya berdosa besar karena syirik. Rasulullah SAW bersabda: 
ف الْمحصناِت الْمؤِمناِت اجتِنبوا السبع الْموِبقَاِت قَالُوا يا رسولَ اللَِّه وما هن قَالَ الشرك ِباللَِّه والسحر وقَتلُ النفِْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحق وأَكْلُ الربا وأَكْلُ ماِل الْيِتيِم والتولِّي يوم الزحِف وقَذْ

 الْغاِفلَاِت

 Hindarilah tujuh perkara  yang merusak .Mereka  berkata : Wahai   Rasulullah  !  apakah itu ?   Rasul  bersabda : “ Syirik 
kepada Allah , sihir , membunuh orang tanpa hak , makan riba . makan harta yatim , lari di hari peperangan , menuduh wanita – wanita 
muhshon  mukminah yang baik . 5[5] 

Dan orang yang membaca al Quran akan mendapat tingkatan tertinggi di surga sebagaimana hadis : 
  ِفي الدنيا فَِإنَّ منِزلَتك ِعند آِخِر آيٍة تقْرأُ ِبهايقَالُ ِلصاِحِب الْقُرآِن اقْرأْ وارتِق ورتلْ كَما كُنت ترتلُ

  Di katakan kepada orang yang sering membaca Al Quran  , bacalah dengan tartil sambil naik ke tingkat surga  sebagaimana  
kamu  membaca  dengan tartil di dunia . Sesungguhnya tingkatanmu di akhir ayat yang kamu baca6[6] 
Membaca  al Quran adalah baca kitabullah sedang membaca sholawat fatih adalah baca karangan manusia. Bagaimanakah kitabullah bisa 
di kalahkan.  
Ada orang bilang Syekh Ahmad Attijani menerima sholawat Fatih dari Rasulullah SAW waktu berjaga.  
Saya katakan: Bagaimana mungkin Rasulullah SAW memberikan kepada syekh Ahmad Tijani sholawat syirik, ber arti Rasulullah SAW 
mengajak kesyirikan dan Rasulullah SAW akan masuk ke Neraka. Pada hal Rasulullah SAW telah menyatakan tidak tergolong orang – 
orang yang syirik. Dalam doa iftitah Rasulullah SAW  membaca sbb: 

 ِمني لَا شِريك لَه وِبذَِلك أُِمرت وأَنا ِمن الْمسِلِمنيوجهت وجِهي ِللَِّذي فَطَر السماواِت والْأَرض حِنيفًا وما أَنا ِمن الْمشِرِكني ِإنَّ صلَاِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَ

Wajjahtu wajhii lilladzii fathorossamaawaati wal`ardhi haniifan musliman wamaa ana  minal musyrikiin inna sholaatii 
wanusukii  wamahyaaya  wamamaatii lillaahi robbil aalamiin laa syariikalahuu wabizaalika umirtu wa`ana awwalul muslimin   
              Aku menghadapkan wajahku (  Aku bertujuan dengan ibadah ku ini )  untuk  Tuhan yang menciptakan langit  - 
langit  dan bumi   dengan berpegangan  ajaran yang lurus , berpegangan teguh  kepada  agama Islam. Dan aku tidak tergolong 
orang- orang yang  syirik. Sesungguhnya  salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Tuhan  seru sekalian alam. Tiada 
sekutu bagiNya  dan karena itu, aku di perintah . Dan aku adalah  permulaan  orang - orang muslim  7[7]   
 
 
Tentang pengakuan Syekh Ahmad Tijani bahwa beliau menjumpai Rasulullah SAW waktu berjaga, maka belum tentu benar. Karena 
menurut kenyataan, para sahabat termasuk Abu bakar yang akrab dengan beliau maupun Umar, Usman dan Ali tidak ada yang di jumpai 
oleh Rasulullah SAW waktu berjaga. Pada hal mereka lebih akrab dan lebih mulia. Shalawat Al-Fatih memiliki 8 martabat keutamaan, di 
bawah ini hanya keutamaan pada martabat yang pertama saja, sedangkan yang lainnya (yang 7 keutamaan) dirahasiakan oleh Allah SWT. 
Diantaranya adalah: 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Membaca shalawat al-fatih 1x setiap hari dijamin bahagia dunia dan akhirat 
2. Membaca shalawat al-fatih 1x menghapus semua dosa 
3. Membaca shalawat al-fatih 1x menyamai pahala ibadah senua mahluk di alam semesta ini 6000x lipat, jelasnya 

pahala semua ibadah mahluk di alam semesta ini dikali (x) 6000, dan itu semua sama dengan 1x membaca shalawat 
al-fatih. 

4. Membaca shalawat al-fatih 1x menyamai pahala shalawat yang dibaca oleh seluruh mahluk (manusia, malaikat, jin, 
dan semua mahluk-mahluk lainnya) dari awai diciptakannya sampai sekarang 600x lipat, jelasnya pahala shalawat 
yang dibaca seluruh mahluk dari awal diciptakan s/d sekarang dikali (x) 600, dan itu semua sama dengan pahalanya 
1x membaca shalawat al-fatih. 

5. Membaca shalawat al-fatih 1x setiap hari, dijamin mati membawa iman (husnul hotimah). 
6. Membaca shalawat al-fatih 1x menyamai pahala semua tasbih. 
7. Membaca shalawat al-fatih 10x lebih besar pahalanya daripada ibadah seorang wali 1 juta tahun. 
8. Pahala shalawat al-fatih dapat menutupi dan mengganti kesalahan-kesalahan yang pernah dia dilakukan terhadap 

orang lain, sehingga dia dapat mengganti tuntutannya di hari kiamat. 
9. Membaca shalawat al-fatih 100x di malam jum'at dapat mengahpus dosa selama 400 tahun. 
10. Syekh Ahmad bin Muhammad at-Tijany r.a dipesan oleh Rasulullah SAW, bahwa 1x membaca shalawat al-fatih 

sama dengan mengkhatamkan Al-Qur'an sabanyak 600x. 
11. Membaca shalawat al-fatih 1x menyamai pahala 100x membaca Dalail Al-Akhirat 
12. Seykh Ahmad bin Muhammad at-Tijany r.a berkata: "Keistimewaan shalawat al-fatih sangat diterima oleh akal 

manusia, karena ia merupakan rahasia Allah SWT yang tersembunyi. Seandainya ada 100.000 bangsa itu terdiri dari 
100.000 kaum, dan setiap kaum terdiri dari 100.000 orang, dan setiap orang diberi umur panjang oleh Allah SWT  

13. sampai 100.000 tahun, dan setiap orang bershalawat kepada nabi setiap hari sebanyak 100.000x, semua pahala itu 
belum dapat menandingi pahala membaca shalawat al-fatih sebanyak 1x. (al-fathur Robbany karya Sayyid 
Muahmmad bin Abdillah as-Syafi'ie at-Thoshfaawy at-Tijany hal 99-100)." 

14. Pembacaan ke 2 dan ketiga dan seterusnya mendapat kembali pahala tang pertama dan seterusnya, jelasnya bacaan 
ke-2 mendapat tambahan pahala ke-1, bacaan ketiga mendapat tambahan pahala ke-1 dan ke-2. Demikian pula ke-4, 
ke-5 dah seterusnya. 
 "Ibarat kerja ringan gajinya besar" 

Malam ini merupakan malam yang sangat istimewa dan Agung merupakan Hari Raya Ummat Islam yang disunnahkan untuk 
memperbanyak sholawat kepada Baginda Nabi Rasulullah SAW. Kali ini kami akan menyajikan satu sholawat dari sekian 
banyak redaksi sholawat yang sudah sangat dikenal oleh pengamal sholawat  Ahlusshunnah Waljama’ah. 

Sholawat al-Fatih memiliki 8 martabat keutamaan, dibawah ini hanya keutamaan pada martabat yang pertama saja, 

sedangkan yang lainnya dirahasiakan oleh Allah SWT,  

Diantaranya adalah : 

1. Membaca sholawat al-Fatih 1x setiap hari dijamin hidup bahagia dunia dan akhirat 

2. Membaca sholawat al-Fatih 1x menghapus semua dosa 

3. Membaca sholawat al-Fatih 1x menyamai pahala ibadah semua mahluk di alam semesta ini 6000 x lipat 

4. Membaca sholawat al-Fatih 1x menyamai pahala sholawat yang dibaca oleh seluruh mahluk dari awal diciptakan sampai 

sekarang 600 x lipat 

5. Membaca sholawat al-Fatih 1x setiap hari, dijamin mati membawa iman( husnul khotimah ). 

6. Membaca sholawat al-Fatih 10x di malam jum’at lebih besar pahalanya daripada ibadah seorang wali Ŵªήğ tidak 

membaca sholawat al-Fatih selama 1 juta tahun. 

7. Pahala sholawat al-Fatih dapat menutupi  dan mengganti kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap orang 

lain,  sehingga ia dapat mengganti tuntutannya di hari kiamat. 

8. Membaca sholawat al-Fatih 100x di malam jum’at menghapus dosa 400 tahun. 

9. Syekh Ahmad at-Tijany r.a. berkata:  ”Keistimewaan sholawatal-Fatih sangat sulit diterima oleh akal, karena ia 

merupakan rahasia Allah SWT yang tersembunyi. 

Seandainya ada 100,000 bangsa, yang setiap bangsa itu terdiri dari 100,000 kaum, dan setiap kaum terdiri dari 100,000 

orang, dan setiap orang diberi umur panjang oleh Allah SWT sampai 100,000 tahun, dan setiap orang bersholawat kepada 

nabi setiap hari 100,000 x, semua pahala itu belum dapat menandingi pahala membaca sholawat al-Fatih. 

Wallahu ‘alam Bisshowab 

Sholawat al-Fatih memiliki 8 martabat keutamaan, dibawah ini hanya keutamaan pada martabat yang 

pertama saja, sedangkan yang lainnya dirahasiakan oleh Allah SWT, diantaranya adalah : 

1. Membaca sholawat al-Fatih 1x setiap hari di jamin hidup bahagia dunia dan akhirat 

2. Membaca sholawat al-Fatih 1x menghapus semua dosa 

3. Membaca sholawat al-Fatih 1x menyamai pahala ibadah semua mahluk di alam semesta ini 6000x lipat 

4. Membaca sholawat al-Fatih 1x menyamai pahala sholawat yang dibaca oleh seluruh mahluk dari awal di 

ciptakan sampai sekarang 600x lipat 

5. Membaca sholawat al-Fatih 1x setiap hari, di jamin mati membawa iman ( husnul khotimah ). 

6. Membaca sholawat al-Fatih 10x di malam jum’at lebih besar pahalanya dari pada ibadah seorang wali 

yang tidak membaca sholawat al-Fatih selama 1 juta tahun. 

7. Pahala sholawat al-Fatih dapat menutupi dan mengganti kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap 



orang lain, sehingga ia dapat mengganti tuntutannya di hari kiamat. 

8. Membaca sholawat al-Fatih 100x di malam jum’at menghapus dosa 400 tahun. 

9. Syekh Ahmad at-Tijany r.a berkata :”Keistimewaan sholawat al-Fatih sangat sulit di terima oleh akal, 

karena ia merupakan rahasia Allah SWT yang tersembunyi. Seandainya ada 100,000 bangsa, yang 

setiap bangsa itu terdiri dari 100,000 kaum, dan setiap kaum terdiri dari 100,000 orang, dan setiap 

orang diberi umur panjang oleh Allah SWT sampai 100,000 tahun, dan setiap orang bersholawat 

kepada nabi setiap hari 100,000 x, semua pahala itu belum dapat menandingi pahala membaca 

sholawat al-Fatih 1x. ( al-Fathur Robbany karya Sayyid Muhammad bin Abdillah as-Syafi`ie at-Thoshfaawy at-

Tijany hal 99-100 ) 
Penjelasan dan khasiat 
Dalam sebuah sumber dinyatakan bahwa shalawat Fatih ini berasal dari wali besar dan keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Makarim 
Syaikh Muhammad Syamsuddin bin Abu Hasan Al-Bakri r.a. Kemudian dalam sumber lain, shalawat ini disebut shalawat Sultan Auliya 
Syaikh ‘Abdul Qadir Jailani r.a. barangkali beliau inilah yang paling banyak mengamalkannya. 
Khasiatnya adalah: 
 

1. Melenyapkan perasaan susah, duka dll.  
2. Yang membaca shalawat ini (meski sekali seumur hidup) insyaAllah tak akan masuk neraka. 
3. Membaca 1 kali shalawat ini sama dengan membaca seribu kali shalawat lainnya. Bahkan ada yang mengatakan sama dengan 

600.000 kali. 
4. Yang membaca shalawat ini 11 kali setiap ba’da shalat selama 40 hari, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya. 
5. Orang yang ingin bermimpi melihat Nabi SAW, maka bacalah shalawat ini seribu kali malam jumat atau malam senin. Caranya: 

Lakukan shalat hajat 4 rakaat dengan dua kali salam. Pada shalat pertama rakaat ke-1 setelah Al-Fatihah membaca surat Al-
Qadar, rakaat ke-2 setelah Al-Fatihah membaca surat Az-Zalzalah. Kemudian pada shalat kedua, rakaat ke-1 setelah Al-Fatihah 
membaca surat Al-Kafirun, rakaat ke-2 setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas 

6. Jika mempunyai berbagai kesulitan seperti banyak utang, istri tidak patuh, anak perempuan belum punya suami dll, bacalah 
shalawat ini. Caranya: Bangun tengah malam untuk shalat, kemudian membaca shalawat ini selama 40 hari 

7. Dilapangkan rezeki, diberi ketabahan hati dan diselamatkan keluarga dengan izin Allah. Caranya: Shalawat ini dibaca setelah 
shalat subuh 21 kali dengan istiqamah. 

KEUTAMAAN SHOLAWAT AL-FATIH 

Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammaddinil Fatihi Lima Ughliqo Wal Khotimi Lima Sabaqo, 
Nashiril Haqqi Bil Haqqi Wal Hadi Ila Shirotikal Mustaqim Wa Ala Alihi Haqqo Qodrihi Wa Miq Darihil 
Adzim. 

Artinya: “ Ya Allah berikanlah shalawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad yang membuka apa yang tertutup 
dan yang menutupi apa-apa yang terdahulu, penolong kebenaran dengan kebenaran yang memberi petunjuk ke arah 
jalan yang lurus. Dan kepada keluarganya, sebenar-benar pengagungan padanya dan kedudukan yang agung ”. 

Sholawat al-Fatih memiliki 8 martabat keutamaan, dibawah ini hanya keutamaan pada martabat yang pertama saja, 
sedangkan yang lainnya dirahasiakan oleh Allah SWT, diantaranya adalah : 

1. Membaca sholawat al-Fatih 1x setiap hari di jamin hidup bahagia dunia dan akhirat. 

2. Membaca sholawat al-Fatih 1x menghapus semua dosa (Besar Dan Kecil ). 

3. Membaca sholawat al-Fatih 1x menyamai pahala ibadah semua mahluk di alam semesta ini 6000x lipat. 

4. Membaca sholawat al-Fatih 1x menyamai pahala sholawat yang dibaca oleh seluruh mahluk dari awal di ciptakan 
sampai sekarang 600x lipat. 

5. Membaca sholawat al-Fatih 1x setiap hari, di jamin mati membawa iman ( husnul khotimah ). 

6. Membaca sholawat al-Fatih 10x di malam jum’at lebih besar pahalanya dari pada ibadah seorang wali yang tidak 
membaca sholawat al-Fatih selama 1 juta tahun. 

7. Pahala sholawat al-Fatih dapat menutupi dan mengganti kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap orang lain, 
sehingga ia dapat mengganti tuntutannya di hari kiamat. 
ini caranya : 

FIDYAH DENGAN SHOLAWAT al-FATIH 

Sayyid Muhammad Ibnul `Arooby ad-Dimroowy ra berkata : ”Sebagian dari yang telah diajarkan oleh Syekh kami 
Syekh Ahmad bin Muhammad at-Tijany ra tatkala aku bertanya kepada beliau tentang masalah gibah dan masalah 
lain yang serupa dengan itu seperti mengambil hal milik orang. Maka beliaupun menjelaskan : Bacalah sholawat al-
Fatih, lalu ucapkanlah pernyataan ini :  

( Ya Allah sholawat ini aku hadiahkan kepada setiap orang yang bagiku dan bagi kedua orang tuaku ada semacam 
tanggungan, kezholiman, hak yang aku langgar serta hutang piutang yang belum sempat aku tunaikan sejak aku lahir 
hingga aku mati, yang akan ia tuntut aku pada hari kiamat dihadapan-Mu. Ya Allah, terimalah bacaan sholawatku 
ini, dan sampaikanlah pahalanya kepada mereka, agar mereka mendapatkan 
pahalanya sesuai dengan bagian mereka masing-masing)” ( Ghoyatul `Amaany. Syekh Muhammad as-Sayyid at-
Tijany hal 8 ) 



8. Membaca sholawat al-Fatih 100x di malam jum’at menghapus dosa 400 tahun. 

9. Membaca Shalawat Al Fatih 1x sama dengan mengkhatamkan Al Quran 6000 x lipat. 

10. Membaca Shalawat Al Fatih 1x sama dengan membaca Dalail Al Khairat 6000x lipat. 

11. Syekh Ahmad at-Tijany R.a berkata :”Keistimewaan sholawat al-Fatih sangat sulit di 
terima oleh akal, karena ia merupakan rahasia Allah SWT yang tersembunyi. 
Seandainya ada 100,000 bangsa, yang setiap bangsa itu terdiri dari 100,000 kaum, 
dan setiap kaum terdiri dari 100,000 orang, dan setiap orang diberi umur panjang oleh 
Allah SWT sampai 100,000 tahun, dan setiap orang bersholawat kepada nabi setiap 
hari 100,000 x, semua pahala itu belum dapat menandingi pahala membaca sholawat 
al-Fatih 1x. 

( al-Fathur Robbany karya Sayyid Muhammad bin Abdillah as-Syafi`ie 

at-Thoshfaawy at-Tijany hal 99-100 ). 

 Sholawat al-Fatih memiliki 8 martabat keutamaan, dibawah ini hanya keutamaan pada martabat yang pertama saja, sedangkan 
yang lainnya dirahasiakan oleh Allah SWT, diantaranya adalah : 1. Membaca sholawat al-Fatih 1x setiap hari di jamin hidup 
bahagia dunia dan akhirat. 2. Membaca sholawat al-Fatih 1x menghapus semua dosa (Besar Dan Kecil ). 3. Membaca sholawat 
al-Fatih 1x menyamai pahala ibadah semua mahluk di alam semesta ini 6000x lipat. 4. Membaca sholawat al-Fatih 1x menyamai 
pahala sholawat yang dibaca oleh seluruh mahluk dari awal di ciptakan sampai sekarang 600x lipat. 5. Membaca sholawat al-
Fatih 1x setiap hari, di jamin mati membawa iman ( husnul khotimah ). 6. Membaca sholawat al-Fatih 10x di malam jum’at lebih 
besar pahalanya dari pada ibadah seorang wali yang tidak membaca sholawat al-Fatih selama 1 juta tahun. 7. Pahala sholawat al-
Fatih dapat menutupi dan mengganti kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap orang lain, sehingga ia dapat mengganti 
tuntutannya di hari kiamat. ini caranya : FIDYAH DENGAN SHOLAWAT al-FATIH Sayyid Muhammad Ibnul `Arooby ad-
Dimroowy ra berkata : ”Sebagian dari yang telah diajarkan oleh Syekh kami Syekh Ahmad bin Muhammad at-Tijany ra tatkala 
aku bertanya kepada beliau tentang masalah gibah dan masalah lain yang serupa dengan itu seperti mengambil hal milik orang. 
Maka beliaupun menjelaskan : Bacalah sholawat al-Fatih, lalu ucapkanlah pernyataan ini : ( Ya Allah sholawat ini aku hadiahkan 
kepada setiap orang yang bagiku dan bagi kedua orang tuaku ada semacam tanggungan, kezholiman, hak yang aku langgar serta 
hutang piutang yang belum sempat aku tunaikan sejak aku lahir hingga aku mati, yang akan ia tuntut aku pada hari kiamat 
dihadapan-Mu. Ya Allah, terimalah bacaan sholawatku ini, dan sampaikanlah pahalanya kepada mereka, agar mereka 
mendapatkan pahalanya sesuai dengan bagian mereka masing-masing)” ( Ghoyatul `Amaany. Syekh Muhammad as-Sayyid at-
Tijany hal 8 ) 8. Membaca sholawat al-Fatih 100x di malam jum’at menghapus dosa 400 tahun. 9. Membaca Shalawat Al Fatih 
1x sama dengan mengkhatamkan Al Quran 6000 x lipat. 10. Membaca Shalawat Al Fatih 1x sama dengan membaca Dalail Al 
Khairat 6000x lipat. 11. Syekh Ahmad at-Tijany R.a berkata :”Keistimewaan sholawat al-Fatih sangat sulit di terima oleh akal, 
karena ia merupakan rahasia Allah SWT yang tersembunyi. Seandainya ada 100,000 bangsa, yang setiap bangsa itu terdiri dari 
100,000 kaum, dan setiap kaum terdiri dari 100,000 orang, dan setiap orang diberi umur panjang oleh Allah SWT sampai 
100,000 tahun, dan setiap orang bersholawat kepada nabi setiap hari 100,000 x, semua pahala itu belum dapat menandingi pahala 
membaca sholawat al-Fatih 1x. ( al-Fathur Robbany karya Sayyid Muhammad bin Abdillah as-Syafi`ie at-Thoshfaawy at-Tijany 
hal 99-100 ).87 

  
14.Shalawat kubra . Shalawat ini ada dalam kitab " Alfiyatush Shalawat " yang disusun olehSyekh Muslih bin Abdurrahman 
Al-Muraqi. Fadilah shalwat ini banyak sekali. Adapun diantara hikmahnya yang lain adalah: Bagi jama'ah haji yang banyak 
membaca shalawat ini, Insya Allah maksud dan tujuan terkabulkan dan hajinya menjadi mabrur. Shalawat ini bila dibaca 
setiap 3 kali, Insya Allah tidak akan jatuh dalam kemelaratan. Dan masih banyak lagi hikmahnya yang lain. 

PENDAHULUAN  

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah mengutus kekasihNya termulia Rasulullah Muhammad SAW sebagai 

pembawa cahaya kebenaran hidayah Iman dan Islam bagi seluruh umat manusia. 

Sebagai bukti cinta pada Rasulullah SAW, maka seharusnya kita mengikuti sunnah beliau dan memperbanyak sholawat dan salam. Sebagai 

penambah kecintaan pada Rasulullah SAW berikut kami sampaikan amaliah Sholawat Kubro yang sangat agung dan besar manfaatnya. 

Sholawat ini telah diamalkan para auliya dan ulama salafus sholih dan shiddiqin dari generasi ke generasi, antara lain : Imam Junaedi Al 

Bagdadi, Syaikh Abdul Qodir Al Jailani, syaikh Ibnu Muhyidin Al Irbili dan Wali Sanga. 

 

SEJARAH SHOLAW AT KUBRO 

DI NUSANTARA  

 

Dikisahkan oleh Al “Arif Al’Alimul ‘Alamah Syaikh Maulana KH. Imroni Abdillah dari guru beliau bahwa : Pada masa pemerintahan 

Kerajaan Majapahit datang Syaikh Maulana Maghrobi dari Andalus (Spanyol) ke Tanah Jawa menyebarkan ajaran Islam 

Syaikh Maulana Maghrobi mempunyai tujuh orang murid yang menjadi ulama penyebar agama Islam di Jawa yang senantiasa 

mengamalkan Sholawat Kubro. Satu diantara ketujuh ulama tersebut adalah Kyai Songgo Langit yang memiliki ilmu sangat tinggi yang 

mampu mengalahkan orang – orang sakti melalui keistimewaan Sholawat Kubro. 

 Pada masa Kesultanan Islam pertama di Jawa yaitu Kesultanan Demak Bintoro, Sholawat Kubro telah banyak diamalkan oleh para 

pejabat Kesultanan, para Ulama maupun masyarakat pada umumnya. Dengan amalan Sholawat Kubro, Kesultanan Demak dapat 

meruntuhkan Kerajaan Majapahit dan mengalahkan musuh – musuh Negara sehingga pada saat itu Kesultanan Demak Mencapai kejayaan 

dan kemakmuran. 

 Dari kenyataan sejarah membuktikan bahwa Sholawat Kubro telah diamalkan oleh kaum muslimin sejak zaman dahulu sehingga 



menghantarkan kemuliaan, kesejahteraan dan kejayaan kaum muslimin pada zamannnya.  

 

FADHILLAH SHOLAWAT KUBRO  

1.  Dari Sayyidina Abbas R.A, bahwa pada saat Rasulullah SAW sedang duduk di Masjid Nabawi datang Malaikat Jibril menghadiahkan 

Sholawat 

  (Alfu Alfi Sholatin wa Alfu Alfi Salamin ‘Alaika ya sayyidal Mursalin …. dst). 

 Kemudian Malaikat Jibril berkata “ Barangsiapa membaca sholawat ini maka ALLAH SWT akan menciptakan 70.000 malaikat dimana 

setiap malaikat mempunyai 80.000 kepala dan setiap kepala mendo’akan orang yang membaca sholawat tersebut. Sedangkan doa malaikat 

dikabulkan ALLAH SWT ”. (HR. An Nasai). 

2.      Dalam kitab Tafrikhul Khotir shofhah 27 susunan Syaikh Imam Ibnu Muhyiddin Al Irbili dikatakan bahwa sholawat ini diamalkan oleh 

Syaikh Imam Junaidi Al Bagdadi Waliyulloh dan oleh Sulthonul Auliya Al Ghoust Quthbir-robbani Syaikh Muhyiddin Abdul Qodir Al 

Jailani Waliyulloh. Beliau mengamalkan sholawat ini 1.000 kali sehari semalam ditambah Asmaul Husna dan Asma Nabi. Sehingga beliau 

memperoleh karunia karomah/kemuliaan yang sangat tinggi dari ALLAH SWT. 

3.      Barangsiapa membaca Sholawat Kubro secara rutin niscaya akan diberikan nikmat yang besar yang belum pernah terlihat oleh mata, 

belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terbetik dalam hati. 

4.      Barangsiapa membaca Sholawat Kubro secara rutin minimal 1 x sehari semalam maka akan diberikan ketenangan dan ketentraman dalam 

keluarga, diberikan kecukupan rizki (sandang pangan) dan dikabulkan semua hajat yang diinginkan. 

5.      Barangsiapa membaca Sholawat Kubro secara rutin maka diberikan ketentraman hati, tercapai tujuan dunia dan akhirat, selalu dipelihara 

ALLAH SWT Iman dan Islamnya. 

6.      Barangsiapa mengharapkan dimudahkan dapat berziarah ke Tanah Suci Makkah dan Madinah (Haromain Syarifain), maka hendaknya 

memperbanyak membaca Sholawat kubro dengan rasa ikhlas dan mahabbah (cinta) pada Rasulullah SAW.  

 

SHOLAWAT KUBRO DAN TERJEMAHANNYA  

TAWASUL SURAT AL FATIHAH : 

1.    RASULULLOH SAW     

2.    Sahabat ABU ABAKAR AS SYIDIQ RA, UMAR BIN KHATAB, USTMAN BIN AFFAN, ALI BIN ABI THALIB; 

3.    Syech ABDUL QADIR AL JAELANI Waliyulloh; 

4.    Syech Imam JUNAEDI AL BAGHDADI Waliyulloh; 

5.    Syech IBNU MUHYIDIN AL IRBILI Waliyulloh; 

6.    Syech ABDULLAH NASIRIN bin MURONI; 

7.    Syech Maulana KH.IMRONI ABDILLAH; 

8.    Kyai/ Syech KUSTRIYO ABDILLAH 

ْ�ِ#َا َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ# 
* َ�َ)ٍم ْ�َ�َ �+َ ,َ

َِّ�اْ�ُ�ْ�َ�ِ�ْ�َ 

1.  ALFU ALFI SHOLAATIN  WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA SAYYIDAL MURSALIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Penghulu Para Utusan   

(Allah SWT) 

 

ْ�ُ#َا 
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# ْ�َ�َ �+َ ,َ

َِّ�اْ�/َِّ.
ِّـْ�َ 

2.  ALFU ALFI SHOLAATIN  WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA SAYYIDAN NABIYYIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Penghulu Para Nabi 

(Allah SWT) 

 

�
َِّ�ا1�ِّْ�ِّْ+0ِْ
َ/َ�ل َ+� َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ�َ 

3.                            ALFU ALFI SHOLAATIN  WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAIKA YAA SAYYIDASH-SHIDDIQ IIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Penghulu Orang – 

Orang yang benar di sisi Allah SWT 

 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ �+َ ,َ

َِّ�ا��َّاِآ2ِْ�َ 

4.                            ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAIKA YAA SAYYIDAR- ROOKI ’I IN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Penghulu Orang – 

Orang Yang Ahli Ruku’ (Karna Allah) 


َِّ�اْ� َ+� َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#�َ,َ+ْ�ِ�ِ�0َ  



5.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAI KA YAA SAYYIDAL QOO’IDIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu),  Wahai Penghulu orang – 

orang yang ahli duduk (karna Allah SWT) 

َ)ٍةَ� َاْ�ِ# َاْ�ُ# 
َِّ�ا�3ِ�َّ4ِ�ْ+َ, َ+� َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# �َ 

6. ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAIK A YAA SAYYIDAS-SAAJIDIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Penghulu orang – orang 

yang ahli sujud (karna Allah SWT)  


َِّ�ا�5َّاِآِ�ْ+َ, َ+� َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#�َ 

7.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAI KA YAA SAYYIDADZ-DZAAKIRIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Penghulu orang – orang 

yang ahli dzikir (karna Allah SWT) 


َِّ�ا6َ�ُ�ْ.ِِّ�ْ+َ, َ+� َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#�َ 

8. ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAIK A YAA SAYYIDAL MUKABBIRIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Penghulu  orang – 

orang yang besar (di sisi Allah SWT) 


َِّ�ا�8َّ�ِهِ�ْ+َ, َ+� َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#�َ 

9.      ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ ALAIKA YAA SAYYIDATH-THOOHIRIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Penghulu orang – orang 

yang ahli bersuci (karna Allah SWT) 


 َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ*َ 
َِّ�ا�9َّ�ِهِ�ْ+َ, َ+� �َ 

10.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA SAYYIDADH-DHOOHIRIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Penghulu orang – orang 

yang ahli dhohir (syariat) karna Allah SWT. 


َِّ�ا�:َّ�ِهِ�ْ+َ, َ+� َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#�َ 

11.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA SAYYIDASY-SYAAHIDIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Penghulu orang – orang 

yang bersaksi (untuk keimanan dan Islam) karna Allah  


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ �+َ ,َ

َِّ�ا;َّوَِّ�ْ�َ 

12. ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAI KA YAA SAYYIDAL AWWALIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Penghulu orang – orang 

yang terdahulu (zaman dahulu) beriman kepada Allah SWT 


َِّ�ا;َِّ>ِ�ْ+َ, َ+� َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#�َ 

13.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA SAYYIDAL AKHIRIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Pemimpin Orang – 

Orang Yang Terakhir (zaman akhir) beriman kepada Allah SWT 

ْ�ُ#َوَا َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#  اِ? َ+�َرُ�<َل َ�
ِِّ�ى َ+� َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# 

14.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA SAYYIDII YAA ROSULALLAAH  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Junjunganku Wahai 

Rasullulloh 

 ا? َ+�َ	ِ.َ@ َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ# 

15.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA NABIYALLAAH  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai orang yang selalu 

mendapat kabar (wahyu) Allah SWT 


ِِّ�ى َ+� َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#�َ Aَ
ْ.ِBَ�+َ ?ِا 

16.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA SAYYIDII YAA HABIIBALLAAH  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Junjunganku, Wahai 

Kekasih Allah SWT 

 اُ? َاْآَ�َ�ُ� َ+�َ�ْ, َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#

17.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA MAN  AKROMAHULLAAH  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang Yang Diberi 

(dikaruniai) sifat  paling murah hati (dermawan) oleh Allah SWT 

 اُ? 9�َََّ�ُ� َ+�َ�ْ, َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#



18. ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAI KA YAA MAN ‘ADH-DHOMAHULLAAH  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang Yang Dikaruniai 

sifat paling agung oleh Allah SWT 

ٍمَ�َ) َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#  *َ
ْ�َ�َ ,ْ�َ�+َ �ُCََّ�Dَ ?ُا 

19.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA MAN  SYARROFAHULLAAH  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang Yang Dikaruniai 

sifat paling mulia oleh Allah SWT 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ ,ْ�َ�+َ Eُ�َ�َFْاُ? َا 

20.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA MAN ADH-HAROHULLAAH  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang Yang Dikaruniai 

paling kuat (menjalani) syariat oleh    Allah SWT 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ ,�َ�+َ Eَُر�Gَ<ْاُ?ِ ا 

21.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA MANIKH TAAROHULLAAH  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang Yang Dipilih 

(membawa amanat ) oleh Allah SWT 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ ,ْ�َ�+َ Eُاُ? َ�<ََّر 

22.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA MAN SHOW -WAROHULLAAH  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang Yang Dikaruniai 

gambaran seluruh sifat Allah SWT 

 َ�َ.َ�اَ? َ+�َ�ْ, َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#

23.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA MAN ‘ABADALLAAH  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang Yang Selalu 

Beribadah Kepada Allah SWT 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ �َ
ْ<َ�+َ Hِ�ْ<َ ?ِا 

24.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA KHOIRO KHOLQILLAAH  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Sebaik – baik ciptaan 

Allah SWT  


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ �َIِ�<َ�+َ �ِ�ُاِ? ُر 

25. ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAI KA YAA KHOOTIMA ROSULILLAAH  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Penutup Para Utusan 

Allah (Utusan Allah paling akhir). 

 ا;َّْ	ِ.َ
�ِء َ+�ُ��8َ�َْن َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#

26. ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAI KA YAA SULTHOONAL AMBIYAA’  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Raja (Pemimpin)     Para 

Nabi. 


َِ�ِء َ+�ُ�ْ�َه�َن َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#K�َّْ;ا 

27.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA BURHAANAL ASHFIYAA’  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai penerang orang – orang 

yang bersih (hatinya). 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ �Kَ8َ1ْ�ُ�+َ 

28.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA MUSHTHOFAA  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Manusia yang 

disempurnakan (suci jiwa raganya). 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ ��َ2ْ�ُ�+َ 

29.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA MU’LAA  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Manusia Yang 

Dikaruniai paling tinggi derajatnya. 

 َ+�GLَ�َُـّ.� َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#

30.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA MUJTABAA  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Manusia Yang Diambil 

(haknya bagi seluruh makhluk). 

 َ+�Mَ�ُآَّ� َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#



31.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA MUZAKKA  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang Yang Disucikan 

(dunia akhiratnya). 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ ُّ@ِّ6�َ�+َ 

32.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA MAKKIYYU  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang yang lahir dan 

membuka bangsa Makkah 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ +َُّ@	ِ�َ�َ�  

33.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA MADANIYYU  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang yang membangun 

negeri (kota) Islam  

ٍمَ�َ) َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#  *َ
ْ�َ�َ ُّ@�ِ�َ�َ�+َ 

34.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA ‘AROBIYYU  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang yang membawa 

bangsa dan bahasa Arab yang sebenarnya 

ْ�ِ#َا َاْ�ُ# 
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة ْ�َ�َ ُّ@Dِ�َNُ�+َ 

35.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA QUROSYIYYU  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai manusia keturunan 

Bangsa Quraisy 

ْ�ُ#َا  َ+�َه�Dِـِ�@ُّ َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# 

36.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA HAASYIMIYYU  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai manusia Keturunan 

Hasyim            (Bani Hasyim) 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ ُّ@�ِ8َ� َ+�َاْ

37.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA ABTHOCHIYYU  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Pembentang 

rahmat/karunia Allah SWT 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ ُّ@�ِMَ�َْز�+َ 

38.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA ZAM-ZAMIYYU  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Pemegang mukjizat air 

Zamzam 

 َ+�Iِـَ��ِ�@ُّ َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#

39.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA TIHAAMIYYU  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Pemuka Bangsa/Kota 

Makah 

 َ+�ُا�ِّ@ُّ َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#

40.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA UMMIYYU  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Nabi Yang Ummi/orang 

yang tidak tahu baca dan tulis/pembuka pintu rahmat Allah SWT 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ �َِّ
 َاَدِم َوَ�ِ� َ+�َ�

41.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA SAYYIDA WALADI AADAM  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Penghulu Seluruh Anak 

Adam   ( Manusia ). 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ �ُ�َBَْا�+َ 

42. ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAI KA YAA   AHMAD  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai yang bernama Ahmad 

sebelum dilahirkan. 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ �َُّ��َ�ُ�+َ 

43.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA  MUHAMMAD  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai yang terlahir bernama 

Muhammad 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ �َPَ�+َ 



44.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA THOOHA  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai yang berta’aruf Asma 

Thoha 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ �+َ Q
 

45.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA  YAASIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai yang berta’aruf Asma 

Yassin. 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ �ُِّRَّ��ُ�+َ 

46. ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAI KA YAA  MUDDATSIR  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang Yang Berselimut 

ketaqwaan dan kemuliaan (lahir dan batin). 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ  َABِ��َ�+َ �ِْ�اRَ>ْ6َ  

47.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA  SHOOCHIBAL KAUTSAR  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang Yang Dikaruniai 

Memiliki Telaga Kaustar / Banyak Kebaikan 

ِ#َاْ� َاْ�ُ# 
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة ْ�َ�َ �+َ Sَ
ْKِDَ اْ�َ�ْ�َ:ِ� َ+ْ<َم 

48.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA  SYAFII’U YAUMAL MACHSYAR  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang Yang Memberi 

Syafa’at di Hari Mahsyar 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ AَBِ��َ�+َ َّ�ِجGا� 

49. ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAI KA YAA  SHOOCHIBATTAJ  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang Yang 

Bermahkota Kemuliaan 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ  َABِ��َ�+َ ا2ْ�ِ�َْ�اِج 

50. ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAI KA YAA  SHOOCHIBAL MI’ROOJ  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Orang Yang ber-Mi’raj 

(penuntun orang–orang yang taat pada Allah dan Rasulnya) 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ ,َ
 َوا;َِّ>ِ�ْ+َ, َ+�َ�
َِّ�ا;َّوَِّ�ْ

51.  ALFU ALFI SHOLAATIN W A ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAIKA YAA  SAYYIDAL AWWALIIN A WAL 

AAKHIRIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Penghulu Orang – 

Orang Yang Terdahulu dan Yang Terakhir 

 

َ)ٍمَ� َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#  *َ
ْ�َ�َ ,َ

َِّ�ا4ِ�ْ�ُ�ِْ/ْ�َ�+َ 

52.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA  SAYYIDAL MUCHSINIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Penghulu Orang yang 

berbuat kebajikan karena Allah SWT 

 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ ,ِ

َِّ�ا6َ�ْْ<َ	ْ�َ�+َ ,ِ
 َوا��0َََّ�ْ

53.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU  ALFI SALAAMIN ‘AL AIKA YAA  SAYYIDAL KAUNAINI  

WATSTSAQOLAIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Pemimpin Dunia dan 

Akhirat/Pemimpin Jin dan Manusia/ Pemimpin makhluk gaib dan dhohir/ Pemimpin guru-guru syariat dan hakikat 


َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#ْ�َ�َ AَBِ��َ�+َ ,ِ
 ا�/2ََّْ�ْ

54.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA SHOOCHIBAN  NA’LAIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Yang Memiliki Sepasang 

Sandal/Terompah (pecinta orang –orang fakir dan miskin) 

 اِ? َرُ�<َل َ+� َ+��
�ى َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#

 َواْ�ُ�ْ�َ�ــــــِ�ْ�َ= ْاَ>ْ&ِ�َ�ــــ�ِء َ:�2ِـــ5َ َ(�

55.  ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALA IKA YAA  SAYYIDI YAA ROSULALLAH YAA 

KHOOTIMAL AMBIYAA-I WAL MURSALIIN  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Junjunganku,  Wahai 



Utusan Allah, Wahai Penutup Para Nabi dan Rasul 

 اِ? َ	ِ.َ@ َ+�  َ+�َ�
ِِّ�ى َ�َ�ْ
َ* َ�َ)ٍم َاْ�ِ# َوَاْ�ُ# َ�َ)ٍة َاْ�ِ# َاْ�ُ#


ِ=ا�4ِّْ( َ(ْ�ِم ِاَ�  اْ�َ@�َ�ــــِ�ْ�َ= َربِّ ِ< َواْ�ـــ4ُ�ْ�َ 

56.                        ALFU ALFI SHOLAATIN WA ALFU ALFI SALAAMIN ‘ALAIKA YAA SAYYIDI YAA 

NABIYYALLAAH.  

Arti : Beribu – ribu rahmat dan beribu – ribu keselamatan tetap atas Engkau (untukmu), Wahai Junjunganku, Wahai 

Nabi Allah hingga Hari Pembalasan dan Segala Puji bagi ALLAH Tuhan Seru Sekalian Alam (Penguasa dan 

Pemelihara Alam Semesta). 

 

Sholawat Kubro ini dinukil dari Alfiyatusholawat yang dihimpun oleh Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al-Muraqy, dan 

sholawat itu dinamakan Sholawat Kubro, menurut beliau fadhilah sholawat ini yaitu baik sekali bagi orang yang sedang 

menunaikan Ibadah Haji ke Mekkah dan Madinah untuk memperbanyak membaca sholawat Kubro itu di mana saja yang 

pantas. Lebih-lebih di waktu ziarah ke makam Rasulullah saw, maka sangat dianjurkan sekali agar segala maksud dan 

tujuannya yang baik dapat dikabulkan, hajinya menjadi haji yang mabrur, umrahnya menjadi umrah yang diterima oleh Allah 

SWT, dengan sebab berkah sholawat dan dengan sebab syafaat Nabi Muhammad saw. Shalawat ini banyak di amalkan di 

kalangan sufi sebagai obat penyejuk jiwa dan lambang cinta abadi kepada Rasulullah saw. 

Fadhilah dan faedah Sholawat Kubro: 

Adapun fadhilah dan khasiyat sholawat Kubro itu besar dan banyak sekali, yang diantaranya barang siapa yang membaca 

secara istiqomah sehari satu kali, insya Allah orang tersebut akan diberi pahala dan kenikmatan yang besar sekali dari Allah, 

yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar telinga orang dan belum pernah terlintas di benak seseorang. 

Dan juga akan mendapat ketentraman hati cukup sandang pangan serta dikabulkan hajatnya. 

 

15.Shalawat mustajab.  Shalawat ini sangat mustajab untuk mencapai sesuatu yang di cita-citakan. Adapun diantara 

hikmahnya adalah sebagai berikut: Barang siapa memiliki anak gadis yang sudah berumur masih belum ada yang meminang, 
maka bacalah shalawat ini sebanya 300 kali setiap hari. Insya Allah tidak begitu lama dia akan dipinang orang. Juga dapat 
digunakan untuk kebutuhan yang lain. 

    O��� P/  �� P� ة ��9ركB  �ً#َ"ِ���َ "���َ�ُ (ْ��� َأ���ُ�)�  َ (� َ'َ�ُ& َوَ
(��  و19�=�) �� ���O و'�P أ�6 و ��6 و

Allâhumma sholli ‘alâ Sayyidinâ Muhammadin sholâtan yubâroku lî bihâ fî mâlî wa yastaqîmu bihâ hâlî wa ‘alâ âlihî wa shohbihî wa 

sallim 

Ya Allâh, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad saw, dengan limpahan rahmat yang bisa memberikan berkah 

didalam hartaku, serta limpahkanlah rahmat yang bisa membuatku bersikap istiqomah. Dan limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada 

keluarganya dan sahabatnya. 

Keutamaannya: sholawat ini sangat mustajab untuk mencapai sesuatu yg dicita citakan bagi seseorang yg mempunyai kesulitan ekonomi 

atau yang segala dagangan atau usahanya selalu menemui kegagalan, dgn banyak membaca sholawat ini, insyâ Allâh, usahanya berhasil 

dgn sukses dan akan tetap lapang bila perhitungan atau keinginannya kandas, tetapi Allâh akan menggantinya dengan suatu keputusan 

yang lebih baik. Tarik ulur dalam kesabaran sebenarnya adalah sikap istiqomah dalam bersabar. 

Allah wa rasuluh a’lam 

SHOLAWAT HAIBAH (Excellent) 

.CARANYA :  

1. DI AMALKAN SETELAH SHOLAT FARDHU WAJIB 5 WAKTU, TAWASSUL AL-FATIHAH UNTUK NABI MUHAMMAD SAW,  UNTUK  

PARA SAHABAT NABI, MALAIKAT MUQORROBIN DAN QORRIBIN, UNTUK PARA NABI, PARA WALI ALLAH,  UNTUK ORANG-ORANG 

YANG SEDANG SAKIT,  UNTUK ORANG TUA KITA, DAN  UNTUK DIRI SENDIRI 

2. DI AMALKAN SEBANYAK 47 KALI DALAM SEMALAM/SETIAP  SELESAI SHOLAT FARDHU WAJIB 5 WAKTU. 

AMALANNYA : 
 

“ALLAHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHOLA ATAN TULQII BIHAR RU’BA WAL HAIBATA FII QULUUBIL 
KAAFIRIINA WAL MUSYRIKIINA WADH DHOOLIMIINA WAL MUN AFIQIINA WAL MUFSIDIINAA WA’ALAA AALIHI WA SHOHBIHI I WA 

SALLAMA “ 
 

ARTINYA : 
 



” WAHAI ALLAH LIMPAHKANLAH SHOLAWAT KEPADA JUNJUNGA N KITA NABI MUHAMMAD, SHOLAWAT YANG MEMBUAT 
KETAKUTAN, KEGETARAN DALAM HATI ORANG KAFIR, ORANG-ORANG MUSYRIK, ORANG-ORANG YANG BERBUAT KERUSAKAN. 

DAN JUGA KEPADA SEGENAP KELUARGA DAN PARA SAHABAT BELIAU BERIKUT KEPADA MEREKA. “ 
 

KAJIAN : 
 
1. SHOLAWAT HAIBAH ADALAH SHOLAWAT YANG BANYAK MEMI LIKI KHASIAT. DIANTARANYA : UNTUK TOLAK BALA/BAHAYA , 
MENGGETARKAN HATI ORANG-ORANG KAFIR, ORANG YANG INGIN MENDHOLIMI KITA, PERBUATAN ORANG-ORANG MUSYRIK, 
ORANG-ORANG YANG INGIN BERBUAT KERUSAKAN. 
2. MENDAPAT KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI YANG SELALU SEHAT DAN TERJAUH DARI MARABAHAYA YANG MENIMPA 
DIRINYA. 

40 Waktu Mustajab Untuk Bershalawat  

Dari Abdurrahman bin Samurah bin Jubaib berkata: 

Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam pernah keluar ke tengah kami, sementara kami sedang berkumpul di serambi masjid di Madinah, lalu 

beliau sambil berdiri bersabda: Tadi malam, aku bermimpi melihat suatu yang menakjubkan. Aku melihat seseorang dari umatku didatangi 

malaikat maut untuk dicabut nyawanya, maka datanglah amalannya birrul walidain, akhirnya malaikat maut menundanya. Aku melihat 

seseorang dari umatku telah siap untuk disiksa di alam kuburnya, maka datanglah wudhunya akhirnya wudhunya menyelamatkannya dari 

adzab kubur. Aku melihat seseorang dari umatku telah dikepung oleh setan-setan maka datanglah dzikirnya, maka dzikirnyapun mengusir 

setan-setan itu darinya. Aku melihat seseorang dari umatku telah dihadang oleh malaikat adzab, maka datanglah shalatnya, akhirnya 

shalatnyapun menyelamatkannya dari mereka. Aku melihat seseorang dari umatku sangat kehausan ketika mendekati telaga, tetapi ia 

dihalangi dan diusir, maka datanglah puasanya pada bulan ramadhan, akhirnya diberi minum hingga puas. 

Aku melihat seseorang dari umatku, dan aku melihat para nabi sedang duduk melingkar, ketika orang tersebut hendak mendekati halaqoh 

itu diusirnya, ketika amaliyah mandi junudnya datang, maka tangannya ditarik dan didudukkan disampingku. Aku melihat seseorang dari 

umatku dari arah depannya gelap, dari arah belakangnya gelap, dari arah kanannya gelap, dari arah atasnya gelap, dari arah kirinya gelap, 

dan dari arah bawahnya gelap, ketika itu ia dalam keadaan bingung di tempat tersebut, maka datanglah haji dan umrahnya, akhirnya ia 

dikeluarkan dari kegelapan itu, kemudian dimasukkan ke dalam suatu cahaya. 

Aku melihat seseorang dari umatku menangkis dengan tangannya semburan dan jilatan api neraka, maka datanglah shadakohnya, akhirnya 

shadakohnya menjadi penangkis antara dia dengan api tersebut, dan menaungi kepalanya. Aku melihat seseorang dari umatku berbicara 

dengan orang-orang beriman, tetapi mereka tidak mau mengajaknya bicara, maka datanglah amalan silaturrahimnya berkata: Wahai kaum 

muslimin, sungguh dia senang menyambung silaturrahmi, maka ajaklah dia bicara, akhirnya kaum mukminin mau mengajaknya bicara dan 

mengajaknya berjabat tangan, serta iapun berjabat tangan dengan mereka.Aku melihat seseorang dari umatku, telah disatroni malaikat 

zabaniyah, maka datanglah amalannya amar ma’ruf dan nahi munkar akhirnya ia selamat dari mereka lalu dimasukkan bersama malaikat 

rahmah. Aku melihat seseorang dari umatku tertunduk diatas lututnya, sedangkan diantara dia dengan Allah ada hijab penghalang, maka 

datanglah akhaknya yang mulia, akhirnya ditarik tangannya lalu dimasukkan ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Aku melihat seseorang dari 

umatku telah menerima catatan amal dengan tangan kirinya, lalu datang rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya catatan 

amalnya ditarik kembali, kemudian diletakkan ditangan kanannya. 

Aku melihat seseorang dari umatku, timbangan amal baiknya sangat ringan, maka datanglah anak-anaknya yang mati pada saat bayi, 

akhirnya timbangan amal kebaikan menjadi berat. Aku melihat seseorang dari umatku berdiri di tepi jurang neraka Jahannam, maka 

datanglah harapannya kepada Allah, akhirnya amalan itu menyelamatkannya. Aku melihat seseorang dari umatku telah terpelanting ke 

dalam api neraka, maka datanglah tetesan air matanya yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya amalan itu 

menyelamatkannya darinya. 

Aku melihat seseorang dari umatku berdiri diatas titian yang sedang goncang seperti goncangnya pelepah korma ketika diterpa angin 

kencang, maka datanglah baik sangkanya dia kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya amalan itu menenangkan goncangannya lalu ia selamat. 

Aku melihat seseorang dari umatku gemetar diatas titian, terkadang merangkak dan terkadang gelantungan, maka datanglah shalawatnya 

kepadaku, akhirnya aku tegakkan hingga berdiri tegak diatas kakinya hingga selamat. Aku melihat seseorang dari umatku sampai di depan 

pintu surga, ia mendapati semua pintu telah tertutup, maka datanglah syahadah La Ilaha Illallah, akhirnya dibukakan untuknya semua pintu 

lalu ia masuk ke dalam surga. 

(Dikeluarkan Abu Musa al-Madini dalam kitab at-Targhib Fil Khishal al-Munziyah wat Tarhib min Khulalil Murdiyah dan beliau 
mengatakan bahwa hadits ini hasan sekali, Imam al-Haitsami dalam Majma Zawaid, dan diturunkan Imam as-Suyuthi dalam 
al-Jami’ al-Kabir yang disandarkan kepada Hukain at-Tirmidzi serta Imam at-Thabrani dalam al-Mu’jamul al-Kabir, 25/ 281-282. 
no: 39. dan Imam al-Haitsami dalam Majmauz Zawaid, 7/ 371-372. no: 11745). 

Ibnu Qayyim dalam kitab al-Wabil as-Shayib berkata: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sangat mengagungkan hadits ini dan 
beliau mengatakan bahwa syawahidnya hadits ini sangat jelas. 
Ibnu Qayyim berkata: Sebaiknya setiap muslim menghafal hadits ini.  

Empat Puluh Waktu Mustajab Untuk Bershalawat  



1. Pada saat akhir tasyahhud akhir. Kaum muslimin sepakat bahwa membaca shalawat pada tasyahhud akhir sangat 

dianjurkan, berdasarkan hadits sangat banyak sekali. 

2. Pada saat akhir tasyahhud awal, demikian itu pendapat imam asy-Syafi’i berdasarkan hadits Ibnu Umar. Sementara 

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad membawa hadits itu pada tasyahhud akhir. 

3. Pada saat akhir qunut witir, berdasarkan hadits dari Hasan berkata bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam 

mengajariku doa qunut dalam shalat witir, Allahumma Ihdina…. Maka pada akhir doa terdapat “Washallallahu 

Alannabi seperti yang telah dikeluarkan Imam Nasa’i.  

4. Pada saat shalat jenazah, dari seorang shahabat Nabi berkata bahwa termasuk sunnah dalam shalat jenazah…… 

pada akhir hadits berbunyi “kemudian bershalawat kepada Nabi, seperti yang keluarkan Imam asy-Syafi’i.  

5. Pada saat khutbah jum’at dan ceramah umum, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu 

Mas’ud, dan Amr bin Ash, mereka selalu membaca shalawat setelah membaca hamdalah pada saat berkhutbah, 

seperti yang telah dikeluarkan ad-Daruquthni dan Abdullah bin Ahmad. 

6. Setelah Adzan dan Iqamah, dari Abdullah bin Amr bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam 

bersabda: Jika kamu mendengar muadzin sedang adzan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin 

kemudian bershalawatlah atasku, seperti yang telah dikeluarkan Imam Muslim dalam shahihnya. 

7. Pada saat berdoa, berdasarkan hadits dari Umar berkata: Doa tertahan hingga kamu membaca shalawat atas Nabi, 

seperti yang telah dikeluarkan Imam at-Tirmidzi dalam sunannya. 

8. Pada saat masuk masjid, berdasarkan hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam 

bersabda: Jika kamu masuk ke masjid, maka ucapkan salam dan shalawat atas Nabi. 

9. Pada saat berada di bukit Shafa dan Marwa, berdasarkan hadits dari Ibnu Umar bahwa beliau ketika berada di Shafa 

bertakbir kemudian membaca “La Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah… kemudian bersholawat kepada Nabi, 

seperti yang dikeluarkan Ismail. Begitu juga hadits yang diriwayatkan dari Umar sepadan dengan itu yang telah 

dikeluarkan Abu Dzar al-Harawi. 

10. Dari Aisyah hiasilah majlismu dengan membaca shalawat kepada Nabi, sebagaimana yang telah dikeluarkan 

Abdullah bin Idris al-Audi dan dari Abu Umamah dan yang lainnya “Tidaklah seseorang duduk di majlis kemudian 

tidak membaca shalawat…” seperti yang dikeluarkan Ibnu Hibban dan al-Hakim. 

11. Pada saat nama Nabi disebut, maka dianjurkan bershalawat, berdasarkan hadits dari Abu Hurairah bahwa bersabda: 

Celakalah orang yang namaku disebut disisinya tidak membaca shalawat kepadaku, seperti yang dikeluarkan Imam 

al-Hakim dan beliau menshahihkan. Dan Imam at-Tirmidzi beliau juga menghasankan. 

12. Setelah selesai membaca talbiah, berdasarkan hadits dari Qasim bin Muhammad berkata: Dianjurkan bagi 

seseorang setelah membaca talbiyah agar membaca shalawat Nabi. Dikeluarkan ad-Daruquthni. 

13. Pada saat mencium hajar aswad, seperti atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar beliau ketika mencium hajar aswad 

membaca shalawat. 

14. Pada saat hendak pergi ke pasar, berdasarkan atsar dari Ibnu Mas’ud bahwa beliau ketika hendak keluar ke pasar 

membaca shalawat lalu berdoa dengan beberapa doa, seperti yang telah dikeluarkan Ibnu Abu Hazim. 

15. Ketika sedang berada pada jamuan makanan, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Mas’ub bahwa beliau 

melakukan hal itu, seperti yang dikeluarkan Ibnu Abu Hazim. 

16. Pada saat bangun dari tidur malam, berdasarkan atsar dari Ibnu Mas’ud bahwa Allah tertawa kepada seorang hamba 

yang bangun malam membaca shalawat, seperti yang dikeluarkan Imam an-Nasa’i dalam al-Kubra. 

17. Pada saat khataman al-Qur’an. Imam Mujahid berkata bahwa pada saat khataman al-Qur’an turun rahmah. Dan Ibnu 

Mas’ud berkata: Barangsiapa yang menghatamkan, maka pada saat itu doa mastajab. Ibnu Qayyim berkata: Jika 

pada saat khataman al-Qur’an waktu paling mustajab untuk berdoa, maka pada saat itu juga waktu yang paling tepat 

untuk membaca shalawat kepada Nabi. 

18. Pada hari jum’at berdasarkan hadits Abu Umamah al-Bahili yang telah dikeluarkan Imam al-Baihaqi. 

19. Ketika bangkit dari majlis, berdasarkan hadits dari Sufyan bin Said bahwa beliau ketika hendak bangkit dari majlis 

membaca shalawat kepada Nabi dan kepada para nabi serta para malaikat, seperti yang telah dikeluarkan Ibnu Abu 

Hatim. 



20. Ketika melewati sebuah masjid, berdasarkan hadits dari Ali bahwa beliau berkata: Jika di antara kalian melewati 

sebuah masjid maka hendaklah membaca shalawat kepada Nabi, seperti yang dikeluarkan al-Qadhi Ismail. 

21. Pada saat tertimpa kegelisahan dan kekalutan, berdasarkan hadits dari Ubai bin Ka’ab yang telah dikeluarkan Ibnu 

Abu Syaibah. 

22. Pada saat menulis nama beliau yang berkah, berdasarkan atsar dari Abu Hurairah secara marfu’ yang telah 

dikeluarkan Abu Syaikh. Dan juga dari Abu Bakar, Aisyah, dan Ibnu Abbas. 

23. Pada saat menyampaikan ilmu, nasehat dan pelajaran, berdasarkan surat Umar bin Abdul Aziz kepada sebagian 

gubenurnya yang telah dikeluarkan Ismail al-Qadhi. 

24. Pada awal siang dan akhirnya, berdasarkan hadits dari Abu Darda’ yang telah dikeluarkan Imam at-Thabrani. 

25. Pada saat habis melakukan dosa dan ingin bertaubat, berdasarkan hadits dari Anas bin Malik dengan status marfu’. 

26. Pada saat sedang dalam keadaan miskin dan terjepit, berdasarkan hadits dari Samurah yang dikeluarkan Abu Nuaim. 

27. Pada saat hendak khutbah nikah, berdasarkan atsar dari Ibnu Abbas secara mauquf yang telah dikeluarkan Ibnu Abu 

Ziyad. 

28. Pada saat setelah berwudhu, berdasarkan riwayat yang dikeluarkan Abu Syaikh dari Ibnu Mas’ud secara marfu’. 

29. Pada saat masuk ke rumah, berdasarkan hadits Sahl bin Saad berkata bahwa seseorang datang kepada Nabi……. 

Telah dikeluarkan Abu Musa al-Madini. 

30. Di tempat-tempat berkumpul untuk berdzikir kepada Allah, berdasarkan hadits dari Abu Hurairah dari Nabi 

Shallallahu'alaihi wa sallam  bahwa Allah memiliki malaikat berkelana …… seperti yang telah dikeluarkan Abu Said 

al-Qashi dan aslinya ada dalam shahih Muslim. 

31. Pada saat terlupa akan sesuatu, berdasarkan hadits dari Anas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa 

sallam  bersabda: Jika kamu terlupa dari sesuatu maka bacalah shalawat kepada Nabi. Sebagaimana yang telah 

dikeluarkan Abu Musa al-Madini. 

32. Pada saat sedang tertindih hajat kebutuhan mendesak, berdasarkan hadits dari Jabir secara marfu’ yang telah 

dikeluarkan Ahmad bin Musa. 

33. Pada saat telinga sedang mendengung, berdasarkan hadits Abu Rafi’ secara marfu’ dengan sanad yang lemah, 

seperti yang telah dikeluarkan Ibnu Khuzaimah. 

34. Pada saat habis membaca shalawat, berdasarkan hadits dari Abu Bakar bin Mujahid bahwa beliau melihat Nabi 

dalam mimpi, mencium di antara kedua matanya. Maka aku katakan: Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan 

ini kepadaku? Karena engkau membaca shalawat setelahnya. Allah berfirman: Telah datang kepadamu seorang 

utusan…. Setelah itu ia membaca shalawat kepadaku. Dikeluarkan Abu Musa al-Madini. 

35. Pada saat selesai menyembelih hewan, Imam Syafi’i menganjurkan, sedangkan Abu Hanifah menyatakan makruh. 

Imam Syafi’i berhujjah dengan atsar yang diriwayatkan Imam al-Khallal dari Muadz bin Jabal secara marfu bahwa 

dianjurkan membaca shalawat ketika bersin dan menyembelih hewan, namun dalam sanadnya terdapat maqal 

seperti yang telah dikeluarkan Ibnu Asakir. 

36. Pada saat mendengar Nabi disebut dalam shalat, berdasarkan atsar dari Hasan bahwa ketika menemui ayat yang 

menyebut Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam, bila pada saat shalat Nafilah maka hendaklah berhenti sejenak untuk 

membaca shalawat kepada Nabi, seperti yang dikeluarkan Ismail. 

37. Membaca shalawat bisa menjadi ganti shodaqoh bagi orang yang tidak memiliki harta, berdasarkan atsar yang 

diriwayatkan Ibnu Wahb dan Abu Said secara marfu’ yang dikeluarkan Abu Syaikh dengan sanad yang lemah. 

38. Pada saat berbicara tentang kebaikan, berdasarkan hadits dari Abu Hurairah secara marfu’, terutama ketika 

berbicara tentang hadits, seperti yang dikeluarkan Abu Musa al-Madini 

39. Pada saat hendak tidur, berdasarkan atsar dari Abu Qarshafah secara marfu yang dikeluarkan Abu Syaikh, ad-

Dailami, dan ad-Diya’ dengan sanad yang lemah. 

40. Pada saat takbir idul fitri dan idul adha, berdasarkan atsar dari Alqamah bahwa Ibnu Mas’ud, Abu Musa, dan 

Khudzaifah Radiallahu Anhum, pernah Walid bin Uqbah keluar sebelum Id sehari berkata kepada mereka: 

Sesungguhnya hari raya idul fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada hari Id. Abdullah bin Mas’ud berkata: 



Hendaknya engkau memulai bertakbir dengan membaca takbir dan shalawat serta memuji kepada Allah dan 

bershalawat kepada Nabi. Hudzaifah dan Abu Musa al-Asy’ari berkata: Benar pada yang dikatakan Abu 

Abdurrahman. Dikeluarkan Ismail. 

Doa mustajab kali ini mencoba mengetengahkan 25 doa yang bertujuan untuk membuka ,memperlancar serta menjadikan rezeki yang di 

dapatkan mendapat berkah. 

Bagi anda yang merasa selama ini rejeki yang anda dapatkan selalu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari hari atau 

anda sedang di lilit hutang bahkan anda merasa rejeki yang anda peroleh tidak berkah yang di tandai berapapun penghasilan 

anda selalu pengeluaran lebih besar dari penghasilan tersebut..untuk hal hal tersebut ada baiknya anda melihat pejelasan amalan 

amalan yang di ijazahkan secara khusus : 

1. Amaliah membuka Harta gaib 
2. Amaliah Doa Fulus 
3. Amaliah Bismillah Pembuka Rejeki 
4. Membuka pintu rejeki dengan surah Yasin 

Insya Allah salah satu amaliah tersebut ada yang sesuai dengan masalah anda. 

 

 

 

DOA PEMBUKA REJEKI DAN PENGAMALANNYA 

25 doa rezeki ini bisa di amalkan langsung tanpa harus meminta ijin kepada saya karena termasuk dalam doa yang di 

ijazahkan secara umum.dan bagi anda yang ingin menyebarluaskan postingan ini silahkan copy paste dengan cara yang 

bijaksana. 

Sebagaimana kita imani dan kita yakini bahwa Allah swt telah menjamin rejeki semua hamba-Nya. Hanya saja perlu kita 

ketahui juga bahwa rejeki itu memiliki pintu. Bagaimana caranya? Tentu Allah swt telah mengajarkan caranya kepada Rasul-

Nya. Sebagai tambahan ilmu, rejeki itu ada dua macam. Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berkata bahwa rejeki itu ada dua 

macam: Rejeki yang datang dan rejeki yang mesti didatangi.. 

Al-Imam al-Suyûthî (semoga Allah merahmatinya) menulis tentang cara-cara membuka pintu rezeki berdasarkan hadits-

hadits dalam sebuah risalah berjudul Hushûl al-Rifq bi ushûl al-Rizq. Beliau membagi menjadi dua 

a.dzikir dan doa 
b.perbuatan 

Pada kesempata ini saya mencoba berbagi cara membuka pintu rezeki dengan zikir dan doa. 

25 Doa Rejeki 

1. DIAMALKAN SETELAH SHALAT ISYA,  
Sebelum membaca amalan yang akan disampaikan di bawah ini, terlebih dulu lakukan : Setelah shalat isya lakukan shalat sunat ba’diyah 2 
rakaat, Shalat tobat 2 rakaat , setelah selesai shalat tobat bacalah : 
Istighfar /astaghfirullahal adhim 1000x 
Laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu minadhdholimin 100x 
Terus Shalat hajat 2 rakaat , setelah selesai shalat hajat bacalah: 
Sholawat : 
asholaatu wassalaamu ‘alaika yaa sayyidi rasullallah, hud bi yadii qolat hillati, adrikni (1000x) 
Yaa latif, yaa latif, yaa latif, sampai subuh (usahakan jangan kurang dari 41.000 x) 
Catatan : amalan di atas cukup diamalkan sekali saja (tapi tiap malam lebih bagus) bila anda sedang benar-benar mendapat kesulitan yang 
sudah tidak bisa diselesaikan lagi dengan cara biasa. 

2. BARANG SIAPA SETIAP SELESAI SOLAT SUBUH DAN MAGRIB MAU MEMBACA  : 
LAA ILAHA ILLA LLOOH AL MALIKUL HAQQUL MUBIIN. MUHA MMADUN RASULLULAH. SHODIQUL 

WA’DUL AMIIN 100x 
Maka Alloh akan memberi pada yang membaca tadi : 
1. Insya Alloh mudah rizqinya 
2. Insya Alloh hilang kesusahannya 
3. Dibuka kunci(pintu)surga 
4. Dilindungi dari siksa kubur 
5. Di jadikan orang yang baik, lunak hatinya ramah tamah 
6. Insya Alloh diampuni dosanya. 

3. BANYAK BANYAK MEMBACA DOA INI  
A’uudzubillaahil aliiminassaythoonirojiim. Bismillaahirrohmaanirrohiim. Bismillaahi tawakkaltu alallah, walahaula wala quwwata illa 

billaahil aliyyil adziim. Insya allaahu minal aaminiin 
Tanamkan dalam hati: 

1. Yakin Bahwa Allah lah yang memberi rezeki kemudian meminta hanya kepada_Nya 
2. Selalu mendekat kepada_Nya dan selalu mengharapkan Rahmat turun kepada kita 
3. Selalu membaca doa berikut ini dalam keadaan apapun dan situasi apapun, dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan menolongnya dan 
mempermudah jalannya. 
4. DENGAN SHALAT SUNAT HAJAT  
• Lakukan Sholat Hajat 2 Rakaat 
• Pada Rakaat pertama dan kedua setelah membaca Al-Fatihah, bacalah ayat dibawah ini sebanyak 77X 
Rabbana anzil ‘alaynaa maa-idatam-minas-samaa-i takuunu lanaa ‘iidan li-awwalina wa-aakhirinaa wa-aayatan minka warzuqnaa wa-antaa 



khayrur-raaziqiin 
artinya : 
“Ya Tuhan Kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunannya) akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu 
orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang datang sesudah kami dan menjadi tanda kekuasaan-Mu dan berilah kami rezeki, 
Engkau adalah pemberi rezeki paling utama” (QS Al-Maidah: 114) 
Setelah salam bacalah shalawat dibawah ini 70.000X 
Allahuma shalli wasallim ‘alaa sayyidinaa Muhammadinil-aalifil-ma’luufi ujburnii haajatii 
Artinya: 
“Ya Allah, limpahkan rahmat dan keagungan serta keselamatan atas junjungan kami Nabi Muhamad yang penyayang dan disayangi, 
penuhilah hajatkku” 
5. DOA UNTUK MENARIK REZEKI DARI SETIAP PENJURU (DIB ACA 7X SETELAH SHOLAT FARDHU)  
Artinya: “Wahai Allah limpahkanlah rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad sebanyak aneka rupa rezeki. Wahai Dzat yang maha 
meluaskan rezeki kepada orang yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. Luaskan dan banyakkanlah rezekiku dari segenap setiap penjuru dari 
perbendaharaan rezeki-Mu tanpa pemberian dari makhluk, berkat kemurahan-Mu juga. Dan, limpahkanlah pula rahmat dan salam atas dan 
para sahabat beliau” 
6. DOA UNTUK MENDAPATKAN REZEKI YANG HALAL (DIBACA 3X SETELAH SHOLAT JUMAT/SHOLAT FARDHU)  

ALLAHUMMA YAA GHANIYYU YA HAMIIDU YAA MUBDI’U YAA M U’IIDU YAA RAHIIMU, YAA WADUUDU 
AGHNINII BI HALAALIKA‘AN HARAAMIKA WAKFINII BI FADH LIKA ‘AMMAN SIWAAKA WA SHALLALLAHU 

‘ALAA MUHAMMADIN WA AALIHI WA SALLAMA. 
Artinya: “Wahai Allah, wahai Dzat Yang Maha Kaya, wahai Dzat Yang Maha Terpuji, wahai Dzat Yang memulai, wahai Dzat yang 
mengembalikan, wahai Dzat yang mencintai. Cukupilah kami dengan kehalalan-Mu dari keharaman-Mu. Cukupilah kami dengan 
anugerah-Mu dari selain Engkau semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat 
beliau.” 
7. DOA UNTUK MENDAPATKAN REZEKI YANG MELIMPAH (DIBA CA SETELAH SHOLAT FARDHU)  
ALLAHUMMA YAA AHADU YAA WAAHIDU YAA MAUJUUDU YAA JA WWAADU YAA BAASITHU YAA KARIIMU YAA 

WAH-HAABU YAA DZATH THOULI YAA GHANIYYU YAA MUGHNII  YAA FATTAHU YAA RAZAAQU YAA ‘ALIIMU 
YAA HAYYU YAA QAYYUMU YAA RAHMAANU YAA RAHIIM YAA B ADII’AS SAMAAWAATI WAL ARDHI YAA DZAL 

JALAALI WAL IKRAANI YA HANNAANU YAA MANNAANU INFAHN I MINKA NAFHATIN KHAIRIN TUGHNINII 
‘AMMAN SIWAAKA 

Artinya: Wahai Allah, wahai Dzat Yang Maha Tunggal tidak memiliki bagian, wahai Dzat Yang Maha Tunggal, tidak menyerupai 
makhluk dan tidak sekutu, wahai Dzat Yang Maujud, wahai Dzat yang amat murah hati, wahai Dzat yang Melempangkan rezeki, wahai 
Dzat Yang memiliki anugerah, wahai Dzat Yang maha kaya, wahai Dzat yang Maha membuka, wahai Dzat Yang Maha member rizki, 
wahai Dzat Yang Maha Mengetahui, wahai Dzat Yang Maha Hidup, wahai Dzat yang Maha berdiri sendiri, wahai Dzat Yang Maha 
Pengasih, wahai Dzat yang Maha Penyayang, wahai Dzat Yang Menciptakan langit dan bumi, wahai Dzat Yang Memiliki keagungan dan 
Kemuliaan, wahai Dzat yang Maha Memberi, semerbakkanlah aku dari-Mu dengan semerbak yang bagus yang dapat memcukupi aku dari 
selain Engkau” 
8. DOA UNTUK MEMUDAHKAN MATA PENCAHARIAN (DIBACA 7X  SAAT MENUJU TEMPAT KERJA)  
Artinya: “Dengan nama Allah, semoga Engkau menjaga diri kami, harta kami dan agama kami. Wahai Allah, ridhailah kamu dengan 
ketetapan-Mu dan berilah kami berkah kepada kami pada segala apa yang Engkau percepat apa yang Engkau akhiri dan tidak pula 
menyukai mengakhiri apa yang Engkau cepatkan” 
10.DIBACA TERUS MENERUS PADA MALAM HARI,.  
“Qaaiman bilqisthi dzaalikumullaahu fa-annaa tukfakuuna“. (Al-An`am : 95) 
maka mempunyai keajaiban, bahwa orang yang mempunyai hajat dan belum berhasil maka Allah akan cepat menghasilkan hajatnya orang 
yang membacanya 
10. ADA HAJAT  
“Alhamdulillaahi rabbil aalamiin” (Al-Fatihah : 2) 
mempergunakannya dengan cara dibaca sebanyak 7x sambil menahan nafas, lalu sampaikan hajatnya. 
11.ADA HAJAT  
“Wa ahaatho bimaa ladaihim wa ahshaa kulla syai-in ‘adadan” (Al-Jinn : 28) 
Bila dibaca ayat ke 10 ini secara kontiniu maka hajat duniawi dan ukhrowi insya allah segera terlaksana…amiin. 
12.ADA HAJAT  
“Laa yatakallaamuuna illa man adzina lahu rrahmaanu waqaala shawaaban” . (An-Naba : 38) 
bagi siapa yang mengamalkan ayat ini maka segala hajatnya akan cepat ditunaikan oleh Alah SWT, amiin 
13. LAMBAT DATANG REZEKINYA  
Abu Hurairah ra meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,” Barang siapa yang Allah pakaikan baginya kenikmatan hendaklah banyak 
mengucapkan alhamdulillah. Barang siapa yang banyak dosanya hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan barang siapa yang lambat 
datang rezekinya hendaklah banyak mengucapkan lâ hawla walâ quwwata illâ billâh (tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan 
pertolongan Allah).” (HR. al-Thabrani di al-Awsath) 
Asad Ibn Wâdi’ah ra meriwayatkan, Nabi saw bersabda,” Barang siapa mengucapkan lâ hawla walâ quwwata illâ billâhil ’aliyyil ’azhîm 
(tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung) sebanyak 100 X setiap hari maka 
akan dilindungi kefakiran selamanya.” (HR. Ibn Abi al-Dunyâ 
14.KEAMANAN DARI KEFAKIRAN  
Abu al-Nu’aim meriwayatkan dari Malik bin Anas dan al-Dailami dalam musnad al-Firdaus dari ’Ali ra, Nabi saw bersabda,” Barang siapa 
setiap hari membaca lâ ilâha illallâh al-malikul haqqul mubîn (tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Benar lagi Maha Nyata) sebanyak 
100 X, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penenteram dari rasa takut dalam qubur.” (HR. Abu Nu’aim 
dan al-Dailami) 
15. MELANGGENGKAN (DAWAM) BERISTIGHFAR  
Ibn ’Abbas ra meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,” Barang siapa melanggengkan istighfar (astaghfirullâh=aku mohon ampunan 
kepada Allah) niscaya Allah melapangkan segala kesempitan hidupnya, mengeluarkan ia dari segala kesusahan dan memberikan ia rezeki 
dari arah yang tidak diduganya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah) 
16. MEMPERBANYAK SHALAWAT ATAS NABI SAW  
Ubay bin Ka’ab meriwayatkan: Bila telah berlalu sepertiga malam Rasulullah saw berdiri seraya bersabda,” Wahai manusia, berdzikirlah 
mengingat Allah, berdzikirlah mengingat Allah. Akan datang tiupan (sangkakala kiamat) pertama kemudian diiringi tiupan kedua. Akan 
datang kematian dan segala kesulitan yang ada di dalamnya.” 
Berkata Ubay,” Wahai Raulullah, aku memperbanyak bershalawat atasmu, lantas berapa kadar banyaknya shalawat  
yang sebaiknya aku lakukan?” 
Beliau saw menjawab,” Berapa banyaknya terserah padamu.” 
Ubay berkata,” Bagaimana kalau seperempat (dari seluruh doa yang aku panjatkan)?” 
Beliau menjawab,” Terserah padamu. Tetapi jika engkau menambah maka akan lebih baik lagi.” 
Ubay berkata,” Bagaimana jika setengah?” 
Beliau saw menjawab,” Terserah padamu, tatapi jika engkah menambah maka akan lebih baik lagi.” 
Ubay berkata,” Bagaimana jika duapertiga?” 
Beliau saw menjawab,”Terserah padamu, tetapi jika engkau menambah maka akan lebih baik lagi.” 
Ubay berkata,” Kalau demikian maka aku jadikan seluruh doaku adalah shalawat untukmu.” 
Bersabda Nabi saw,” Jika demikian halnya maka akan tercukupi segala keinginanmu dan diampuni segala dosamu.” 
17. MEMBACA SUBHÂNALLÂH WA BIHAMDIHÎ, SUBHÂNALLÂHIL  ’AZHÎIM, ASTAGHFIRULLÂH  
Ibn ’Umar ra meriwayatkan: Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah saw,” Wahai Rasulullah, dunia telah berpaling dariku sedangkan 
dayaku pun lemah.” Maka Rasulullah saw pun bersabda,” Mengapa engkau tidak menggunakan shalat para malaikat dan tasbih segenap 
mahluk yang dengan itu mereka diberikan rezeki?” Laki-laki itu bertanya,” Apakah itu, wahai Rasulullah?” 
Beliau bersabda,” Katakanlah: subhânallâh wa bihamdihî, subhânallâhil ’azhîm, astaghfirullâh (maha suci Allah dan pujian bagi-Nya, maha 



suci Allah yang Maha Agung, aku mohon ampunan kepada Allah) sebanyak 100x di antara waktu terbit fajar sampai shalat subuh. Maka 
dunia akan datang kepadamu dengan sendirinya dan Allah Azza wa Jalla menciptakan dari setiap kalimat itu seorang malaikat yang 
bertasbih kepada Allah Ta’ala sampai hari kiamat yang pahala tasbihnya itu diberikan untukmu.” (HR. al-Mustaghfiri dalam al-Da’awât, 
dinukilkan dari Ihyâ Ulûmiddin al-Ghazali) 
18.BISMILLAHIRRAHMANIIRRAHIIM  
1. Mendatangkan Bermacam Hajat. 
Bacalah bacaan basmallah sebanyak 12000 kali dan setiap selesai 1000 kali baca shalawat:”Allahumma sali wa sallim ala sayyidina 
Muhammad.” Lalu berdoalah pada Allah apa yang diminta, InsyaAllah segera terkabul. 
2. Melariskan Dagangan. 
Karomah / khasiat basmallah dapat juga untuk tujuan melariskan dagangan, selama barang dagang tersebut HALAL, dengan cara membaca 
kalimat basmallah sebanyak 786 kali, setiap hari selama 7 hari berturut-turut. InsyaAllah dagangan anda dalam waktu cepat atau lambat 
akan semakin laris. 
3. Barangsiapa membaca ‘BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM” 313 kali dan selawat atas Nabi Muhammad s.a.w. 100 kali pada hari 
Ahad disaat matahari terbit dengan menghadap kearah Kiblat maka Allah s.w.t. memberi rezeki tanpa diduga bersamaan fadhal dan 
kemurahan Allah s.w.t. 
19.SURAH AL IKHLAS  
1. Untuk mencapai yang dimaksud. 
Caranya:bacalah surat al ikhlas 1.000 kali pada waktu antara shalat maghrib dengan isya, setelah selesai, mintalah kepada allah segala yang 
dimaksud. Insya allah, allah akan mengabulkan semua yang dimaksud. 
1. pembuka pintu rejeki 
Pada suatu hari seorang laki-laki melaporkan halnya kepada Rasulullah Saw tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Ia mohon supaya 
diajarkan amalan singkat untuk menghilangkan kesempitan hidup itu. Maka Rasulullah Saw menyuruhnya supaya setiap kali masuk 
kerumah sendiri, memberi salam kemudian membaca surat Al-Ikhlas tiga kali. Jika rumah kosong tidak ada orang didalam, maka memberi 
salam kepada Rasulullah SAW kemudian sambil melangkah masuk dibaca tiga kali surat Al-Ikhlas. Laki-laki itupun mengamalkannya 
dengan yakin, alhamdulillah lapang rezekinya, melimpah sampai kepada jiran tetangganya. 
Pada suatu hari Rasulullah Saw sedang duduk dalam mesjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan mengusung jenazah untuk di shalatkan. 
Para sahabat mempersilahkan Nabi untuk menyembahyangkannya . Beliau bertanya : ” Apakah mayat ini meninggalkan hutang? Mereka 
menjawab : ” Ya, benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham.” Lantas beliau bersabda : ” Saya tidak mau menyembahyangkan 
mayat yang meninggalkan hutang. Shalatkan kamulah dia.” Pada saat itu Jibrilpun datang seraya berkata : “Hai Muhammad, Allah 
berkirim salam kepadamu. Dia berfirman : “Aku sudah mengutus Jibril menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. 
Tegaklah, shalatkan dia karena dian sudah diampuni Allah dan barangsiapa yang ikut menyembahyangkannya , niscaya diampuni Allah 
pula dosanya.” Nabi Muhammad Saw pun bertanya : ” Hai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini “? Jibril menjawab :”Dia 
mendapat kehormatan itu, karena setiap hari membaca seratus kali Qul Huwallahu Ahad.” Didalamnya terdapat keterangan tentang sifat-
sifat Allah dan pujian terhadap-Nya” Hadis itu menunjukkan barangsiapa membaca “Qul Huwallahu Ahad” seratus kali dalam sehari, maka 
Allah akan melunaskan hutangnya sebelum mati. 
20.ASMAUL HUSNA  
Berikut ini beberapa amalan Asma-Ul Husna yang berguna untuk membuka pintu rejeki kita. 
AL WAHHAABU 
Artinya: 
Dzat yang maha memberi, yaitu memberikan segalanya terhadap kebutuhan makhlukNya, tanpa diminta sebelumnya Allah sudah 
menyediakannya.Barang siapa membaca “YAA WAHHAAB” sebanyak 23 kali berturut-turut sebagai amalan rutin setiap selesai sholat 
fardlu atau setelah sholat Hajat 2 raka’at sebanyak 800 kali, maka baginya akan dijauhkan dari kesempitan rejeki dan diberikan kemudahan 
dalam segala urusannya. 
AR ROZZAAQU 
Artinya: 
Dzat yang maha memberi rejeki, yaitu memberi rejeki untuk semua makhlukNya untuk kebutuhan hidupnya. Dan Dia pula yang 
menentukan banyak dan sedikitnya rejeki yang akan diberikan pada hamba-hambaNya. 
Cara mengamalkan: 
Barang siapa membaca “YAA ROZZAAQ” sebanyak-banyaknya setiap hari seteah sholat fardlu, maka ia akan dijauhkan dari kesempitan 
rejeki dan usahanya selalu mendapat keuntungan yang berlimpah-limpah. 
AL BAASITHU 
Artinya: 
Dzat yang maha melapangkan rejeki, yaitu memberikan kelapangan rejeki kepada hamba-hambaNya yang dikehendakiNya, sehingga 
banyak orang bodoh dapat hidup kaya-raya, sebaliknya orang yang cerdik, pandai hidupnya miskin. Nah, demikian itulah yang dinamakan 
“sudah menjadi suratan takdirNya”. 
Cara mengamalkan: 
Barang siapa membaca “YAA BAASITH” sebanyak-banyaknya sebagai amalan yang rutin setelah sholat fardlu atau setelah sholat hajat 
membaca 300 kali, maka akan dijamin usahanya dalam bidang perniagaan mendapat kemajuan yang pesat dan selalu memperoleh 
keuntungan. 
AL JALIILU 
Artnya: 
Dzat yang maha sempurna, yaitu Dia tidak mempunyai cacat dan kekurangan apapun sebagaimana yang dialami makhukNya. Jadi 
kesempurnaan Allah itu meliputi segala-galanya. 
Cara mengamalkan: 
Barang siapa membaca “YAA JALIIL” sebanyak 99 kali, sebagai amalan rutin setiap hari setelah sholat tahajjud, maka bila dia seorang 
pedagang akan cepat maju, bila seorang pegawai akan segera naik pangkat dan bila seorang petani akan panen yang melimpah seta 
dijauhkan dari kesulitan hidup. 
AL QOYYUUMU 
Artinya: 
Dzat yang maha berdiri sendiri, yaitu tidak berhajat kepada siapapun juga didalam mengatur dan mengurus makhlukNya. 
Cara mengamalkan: 
Barang siapa membaca “YAA QOYYUUM” sebanyak 80 kali sebagai amalan rutin setiap hari setelah sholat fardlu, maka baginya akan 
diberi jalan kelancaran rejeki dan juga dicintai serta disegani oleh banyak orang. 
AL AKHIIRU 
Artinya: 
Dzat yang maha akhir, yaitu Dia tidak ada masa berakhirnya sebagaimana yang dialami hamba-hambaNya. 
Cara mengamalkan: 
Barang siapa membaca “YAA AKHIIRU” sebanyak 200 kali sebagai amalan rutin setiap hari setelah sholat tahajjud, maka akan 
dimudahkan jalan rejekinya serta bisa menjauhkan dari segala macam kesulitan hidup. 
AL QHONIYYU 
Artinya: 
Dzat yang maha kaya, yaitu Dia yang sangat kaya raya di atas segala-galanya, sehingga kekayaanNya dapat mencukupi kebutuhan hamba-
hambaNya. 
Cara mengamalkan: 
Barang siapa membaca “YAA GHONIYYU” sebanyak 400 kali sebagai amalan rutin setiap hari setelah sholat fardlu, maka baginya akan 
diberi kecukupan didalam kehidupannya dan setiap rejeki yang diperoleh akan membawa keberkahan. 
AL MUGHNIY 
Artinya: 
Dzat yang maha memberi kekayaan, yaitu semua kekayaan yang dimiliki oleh manusia itu adalah merupakan pemberian dari Allah SWT, 
tetapi kebayakan manusianya sendiri yang tidak menyadari, sehingga ia menjadi pelit ketika dianjurkan untuk membelanjakan hartanya di 



jalan Allah. 
Cara mengamalkan: 
Barang siapa membaca “YAA MUGHNIY” sebanyak 200 kali sebagai amalan yang rutin setiap hari setelah sholat fardlu, atau dibaca pada 
tengah malam setelah sholat Hajat, maka jalan rejekinya akan diberi kelancaran dan apa yang menjadi cita-citanya akan mudah terlaksana. 
21.SURAH AL INSYARAH  
Barangsiapa membaca Surah Al-Insyiraah 7 (tujuh) kali pada tiap-tiap lepas sembahyang, niscaya terlepas daripadanya kesusahan dan 
mudah oleh Allah s.w.t. akan rezekinya. 
Barangsiapa membaca Surah Al-Insyiraah 40 (empat puluh) kali pada tiap-tiap lepas sembahyang fardhu selama tujuh hari berturut-turut, 
niscaya di karuniai Allah s.w.t. kepadanya kekayaan. 
Nabi Muhammad S.A.W bersabda : “Barangsiapa membaca surah Alam Nasyrah, seperti ia mendatangi aku dan aku mengambil 
kesempatan maka menjadi suatu kelapangan daripadaku”. 
Barangsiapa membiasakan membaca surah Alam Nasyrah selesai mengerjakan shalat fardhu, niscaya Allah permudahkan urusannya serta 
dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. 
Siapa yang membacanya niscaya Allah melapangkan dadanya serta dijauhkan daripada segala kesukaran dalam segala urusannya. 
Dihilangkan segala sifat kesal dan jemu, serta rajin dalam mengerjakan ibadat. 
Barangsiapa membaca Alam Nasyrah sembilan kali sesudah solat fardhu niscaya Allah akan menjauhkan daripada kesempitan hidup dan 
dimudahkan rejeki dalam segala urusan. 
Barangsiapa membaca Surah Al-Insyiraah jadi wirid pada tiap-tiap selesai sembahyang fardhu, niscaya hilang dukacita nya dan dikaruniai 
Allah s.w.t. rezeki yang banyak. 
Barangsiapa banyak membaca Surah Al-Insyiraah niscaya mudah mendapat rejekinya dan luas fikirannya dan hilang daripadanya sifat 
malas. 
22.SURAH ALWAQIAH  
1. Barangsiapa membaca surat Al-Waqi’ah pada setiap hari dan malam sebanyak 40 kali, selama 40 hari pula, maka Allah rezekinya 
mengalir terus dari berbagai penjuru. 
2. Berpuasa selama seminggu dimulai pada hari Jumaat. Setiap selesai sholat fardhu bacalah Surat Al-Waqi’ah ini sebanyak 25 kali hingga 
sampai malam Jumaat berikutnya. Pada malam Jumaat berikutnya, selepas sholat Maghrib bacalah surah ini sebanyak 25 kali, selepas 
sholat Isya’ bacalah surah ini 125 kali diikuti dengan sholawat Nabi 1000 kali. Setelah selesai amalan, hendaklah memperbanyakkan 
sedekah. Kemudian jadikan surah ini amalan rutin pada waktu pagi dan petang. Insya’Allah rezeki akan mengalir seperti air bah. 
3. Berpuasa selama 7 hari, di mulai pada hari Jumat berakhir pada hari Kamis. Puasanya “tidak memakan sesuatu yang bernyawa / tidak 
makan ikan, daging, segala heiwan, hanya makan sayur-sayuran saja. Dalam 7 hari itu, sesudah solat fardhu, membaca surat Al-Waqi’ah 
sebanyak 25 kali. Apabila bacaan tersebut di mulai setelah sholat fardhu Subuh pada hari Jumaat pertama, maka diakhirilah pembacaan Al-
Waqi’ah itu pada setelah fardhu Isya’ pada Jumaat berikutnya. Pada malam Jumat terakhir ini hendaklah membaca surah Al-Waqi’ah 
sebanyak 125 kali kemudian shlawat 1000 kali. Insya’Allah tidak akan mengalami kemiskinan seumur hidup. 
4. Bila orang membiasakan membaca surat ini setiap malam satu kali, maka dia dijauhkan dari kemiskinan. Bila di baca 14 kali setiap 
selesai solat Asar, maka akan memperoleh kekayaan yang berlimpah ruah. Jika di baca surah ini sebanyak 41 kali segala hajat yang 
berkaitan dengan rezeki akan terkabul. 
5. Surat ini jika dibaca di sisi orang yang sedang sekaratul maut, insyaAllah akan mempermudah roh keluar dari jasadnya. Jika dibaca di 
sisi orang sakit, disembuhkan sakitnya. Jika di tulis, kemudian dipakaikan kepada orang yang hendak bersalin, InsyaAllah segera 
melahirkan dengan mudah. 
6. Jika membaca surat ini sebanyak 3 kali selepas solat subuh dan 3 kali selepas sholat Isya’. Insya Allah dalam waktu setahun ia akan di 
jadikan seorang hartawan yang dermawan. 
Dengan melihat kedudukan surat Al-Waqiah yang sedemikian besar khasiatnya untuk mendatangkan rejeki bagi kita, marilah mulai 
sekarang membacanya secara rutin setiap hari atau setiap malam. Karena memang surat itu penuh berkah dan mengundang kekayaan serta 
mengusir kemiskinan bagi siapa saja yang mau secara rutin membacanya. 
23.ALFATHIHAH  
Barang siapa yang membaca ‘Al-Fatihah’ diwaktu hendak tidur, Surah ‘Al-Ikhlas’ sebanyak 3 kali dan Mu’awwidzatain maka ia akan 
aman dari segala hal selain ajal. Dan siapa berhajat (berkeinginan sesuatu) kepada Allah SWT kemudian dia membaca Al-Fatihah sebanyak 
41 kali diantara sembahyang sunat Subuh dan sembahyang fardu Subuh sampai 40 hari (tidak Lebih) kemudian memohon kepada Allah 
SWT, Insyaallah Dia akan memenuhi keperluannya. 
Barangsiapa membaca Fatihah berserta Bismillah diantara sunat Subuh dan fardu Subuh dengan Istiqomah maka jika ia menginginkan 
pangkat, terkabullah permohonannya dan kalau ia fakir maka akan jadi banyak rejeki dan jika punya hutang maka ia akan mampu untuk 
membayarnya dan kalau ia sakit maka akan sembuh serta kalau ia punya anak maka anaknya itu menjadi anak yang soleh, berkat surah Al-
Fatihah. 
Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah sebanyak 20kali setiap selesai sembahyang fardu lima waktu maka Allah SWT akan 
meluaskan rezekinya, menjadikan baik akhlaknya, memudahkan urusannya, menghilangkan keperihatinannya dan kesusahannya, 
menganugerahkan apa yang ia angan-angankan, ia akan mendapatkan berbagai berkah, kebaikan dan kemuliaan, menjadikan ia berwibawa, 
berpangkat luhur, berpenghidupan baik dan ia beserta anak-anaknya akan terlindung dari kemudharatan, kerusakan serta dianugerahkan 
kebahagiaan dsbnya. 
Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah sebanyak 125 kali selesai sembahyang Subuh maka ia akan memperoleh maksudnya dan 
menemukan apa yang dicari-cari serta sebaiknya ia panjatkan doa : “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran 
Surah Al-Fatihah dan rahasianya, supaya dimudahkan bagiku semua urusanku, baik urusan dunia maupun urusan akirat, agar diijabah 
permohonanku dan ditunaikan hajatku………..” 
Barangsiapa mengamalkan bacaan Al-Fatihah diwaktu sahur (tengah malam) sebanyak 41 kali maka Allah SWT akan membukakan pintu 
rezeki baginya dan Dia akan memudahkan urusannya tanpa payah dan kesulitan. Selesai bacaan Al-Fatihah tersebut dan sebaiknya berdoa: 
“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, agar Engkau bukakan bagiku pintu-
pintu rahmatMu, karunia-Mu dan rezeki-Mu. Dan Engkau mudahkan setiap urusanku, murahkanlah bagiku rezekiMu yang banyak lagi 
berkah tanpa kekurangan dan tanpa susah payah, sesungguhnya Engkau berkuasa atas setiap sesuatu. Aku mohon kepada-Mu dengan 
kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, berikanlah apa yang kuhajati……..” 
Diriwayatkan dari Syeikh Muhyiddin Ibnul Arabi didalam kitab ‘Qaddasallaahusirrahu’: “Siapa yang punya maksud maka sebaiknya ia 
membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis sembahyang Maghrib dan sunatnya, selesai itu ia ajukan permohonan hajatnya kepada 
Allah SWT”   
24.  AYAT 7 
1. Qs At Taubah 51 
Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ‘alallahi fal yatawakkalil mu’minun. 
Artinya: 
Katakanlah : Sekali kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan 
hanya kepada Allah orang orang yang beriman harus bertawakkal. 
2. Qs Yunus 107 
Wa iy yamsaskallahu bidurrin fa la kasyifa lahu illa hu, wa iy yuridka bikhairin fa la radda lifadlih, yusibu bihi may yasya’u min ibadih, wa 
huwal gafurur rahim 
Artinya: 
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepdmu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah 
menghendaki kebaikan bagi kami, maka tidak ada yang dapat menolak karuniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang 
dikehendakiNya di antara hamba2Nya. Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
3. Qs Hud 6 
Wa ma min dabbatin fil ardhi illa ‘alallahi rizquha wa ya’lamu mustaqarraha wa mustauda ‘aha, kullun fi kitabim mubin 
Artinya: 
Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allahlah yang memberi rejekinya dan Dia mengetahui tempat berdiam 
binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata 
4. Qs Hud 56 



Inni tawakkaltu ‘alallahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhizum bi natiha, inna rabbi ‘ala siratim mustaqim 
Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang 
ubun2nya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus 
5. Qs Al ‘Ankabut 60 
Wa ka’ayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami’ul ‘alim 
Artinya: 
Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa/mengurusi rejekinya sendiri. Allahlah yang memberi rejeki kepadanya dan 
kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui 
6. Qs. Fatir 2 
Ma yaftahillahu lin nasi mir rahmatin fa la mumsika laha, wa ma yumsik fa la mursila lahu mim ba’dih, wa huwal ‘azizul hakim 
Apa saja yang Allah anugrahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tiada seorangpun yang dapat menahannya dan apa saja yang ditahan 
oleh Allah, maka tidak seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana 
7. Qs Az Zumur 38 
Wa la’in sa’altahum man khalaqas samawati wal ardha layaqulunnallah, qul afara’aitum ma tad’una min dunillahi au aradani bi rahmatin 
hal hunna mumsikatu rahmatih, qul hasbiyallahu ‘alaihi yatawakkalul mutawakkilun. 
Dan sungguh jika kamu bertanya kepd mereka : “Niscaya yg menciptakan langit dan bumi?? Niscaya mereka menjawab “Allah”. 
Katakanlah : “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selian Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan 
kepadaku, apakah berhala2mu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah 
mereka dapat menahan rahmat-Nya ? Katakanlah : Cukuplah Allah bagiku”. KepadaNyalah bertawakkal orang yang berserah diri. 
Apabila ayat 7 ini diamalkan sekali siang dan sekali malam (sesudah solat Maghrib dan Subuh), insyaallah akan memudahkan rezekinya, 
dipanjangkan umur, terpelihara dai gangguan jin, syaitan dan fitnah, dikasihi para hamba Allah serta dimudahkan serta dikabulkan segala 
apa yang dicita-citakannya. 
Sekian dulu dari saya,semoga 25 doa ini bisa bermanfaat bagi kita semua. 
Bagi anda yang merasa selama ini rejeki yang anda dapatkan selalu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari hari atau 
anda sedang di lilit hutang bahkan anda merasa rejeki yang anda peroleh tidak berkah yang di tandai berapapun penghasilan 
anda selalu pengeluaran lebih besar dari penghasilan tersebut..untuk hal hal tersebut ada baiknya anda melihat pejelasan amalan 
amalan yang di ijazahkan secara khusus : 
1. Amaliah membuka Harta gaib 
2. Amaliah Doa Fulus 
3. Amaliah Bismillah Pembuka Rejeki 
4. Membuka pintu rejeki dengan surah Yasin 
 Insya Allah salah satu amaliah tersebut ada yang sesuai dengan masalah anda..Wallahu a’lam 
Tentang Penggunaan Mahar Dalam Ijazah Khusus  
Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu anda ket ahui tentang penggunaan mahar dalam pemberian ijaza h amaliah:  
 
1. Amaliah yang saya sediakan anda ambil atas dasar  keinginan, kebutuhan dan atau kesenangan Anda prib adi tanpa 
didasari oleh paksaan dari siapapun. 
2. Dengan mengambil ijazah amaliah ini bukan berart i Anda membeli ilmu, hikmah atau berkah Ijazah amal iah 
tersebut. Sebab ilmu, hikmah dan berkah dari Allah SWT tidak bisa ditukar dengan sejumlah uang, maka s aya harap 
Anda tidak menganggap pemesanan ini sebagai tindaka n jual-beli. 
3. Peran saya di sini hanyalah sebagai pembimbing A nda dalam belajar, sedangkan sukses tidaknya pembel ajaran 
Anda akan sangat bergantung pada keseriusan dalam m engamalkan Ijazah amaliah dan tentu saja tidak terl epas dari 
rahmat Allah SWT. 
4. Mahar bukanlah nilai yang saya tentukan untuk me nukar ilmu dengan uang, namun sekedar biaya adminis trasi 
yang tidak melanggar batas kewajaran. Sama seperti proses belajar-mengajar di berbagai sekolah, biaya yang Anda 
bayarkan bukanlah harga untuk membayar ilmu. Sebab ilmu tetap harus dipelajari dan diamalkan agar bisa  dikuasai 
sepenuhnya.5. Keikhlasan dalam menyerahkan mahar ak an sangat mempengaruhi kemungkinan sukses Anda. Seb ab 
pemikiran jual-beli akan mempersulit keberhasilan d alam mempelajari Ijazah amaliah. 
 
6. Ijazah amaliah hanya boleh Anda gunakan untuk tu juan kebaikan. Tidak boleh digunakan untuk tujuan-t ujuan yang 
merugikan diri sendiri, orang lain maupun alam seki tar ciptaan Tuhan. Apabila disalahgunakan, Ijazah a maliah bisa 
mendatangkan kesialan tersendiri dalam hidup Anda y ang tidak akan menghilang sebelum Anda melakukan 
pertobatan. 
7. Dengan memesan Ijazah amaliah, Anda saya anggap sudah memahami sepenuhnya penjelasan-penjelasan 
mengenai Ijazah amaliah yang bersangkutan. Karena i tu saya menyarankan Anda agar membaca keterangan 
amaliahnya sebelum memesan Ijazah amaliah. 
8. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, untuk menguasai  Ijazah amaliah Anda harus bersedia mengamalkan ama lannya 
dengan rutin dan tekun. 
9. Usaha batin (dengan Ijazah amaliah) perlu dibare ngi dengan usaha nyata demi meraih kesuksesan yang sempurna. 
Sebab pada dasarnya Ijazah amaliah merupakan peleng kap usaha nyata Anda dalam kehidupan sehari-hari.  
 
10. saya menyebutkan manfaat-manfaat Ijazah amaliah  yang secara keseluruhan merupakan hasil rangkuman dari 
pengalaman saya pribadi dan pengakuan para pengamal  Ijazah amaliah sebelumnya. Pengalaman yang didapat  satu 
orang bisa jadi berbeda dengan pengalaman orang lai n, sebab setiap manusia adalah unik sehingga dalam 
perjalanan hidupnya akan memperoleh pengalaman yang  tidak sama. 
IJAZAH SPECIAL 
AMALIAH MATA MALAIKAT 
22 AMALIAH UTAMA 

� Amaliah anti peluru ( kaf 40 )  
• Amaliah Basatru Batin  
• Bismillah Pembuka Rejeki  
• Doa Fulus  
• Doa Inner Beauty ( Doa mandi malaikat fajar )  
• Doa Isim Khaidir  
• Doa Pedang  
• Doa Pedang Allah  
• Doa Penahan Darah  
• Doa Pengasihan Isim Jibril  
• Doa Perang Badar  
• Doa Sandaran Alif  
• Memanggil khadam Diri  
• Membuka Harta Gaib  
• Membuka Mata Batin  
• Membuka Pintu Rejeki Dengan Surah Yasin  
• Pelindung Diri Dari Santet Dan Sihir  
• Penawar penyakit dari jin  
• Penawar Penyakit Sehari hari  
• Pengasihan ampuh  
• Pengasihan Lewat Media air Minum  



• Pengasihan Pandang suhut  
• Pengasihan Suhut Mata  
• Penghapus Rasa  
• Pengisi Pukulan  
• Penunduk Hati Air Dalam Mulut  
• Penutup Pintu Sembilan  
• Pitunanag Pindaras  
• Shalat Sunat Tasbih Nabi Yunus  

Amaliah lainnya. 
• Doa Pedang Allah ( Doa Syaifi )  
• Inner beauty dan Amalannya  
• Pengasihan islam  
• Pengasihan Ampuh  
• Bismillah Dan Rezeki  
• Pelet dan Pengobatannya  
• Kaf 40 dan Keutamaannya  
• 11 Amaliah Mengisi Diri  
• Amalan amalan utama  
• Amaliah Zikrul Maut  
• Khasiat Salawat Munjiat  
• Doa Pintu Ka’bah  
• Doa Penolak Bahaya  
• Amaliah Penolak Bala di bulan Shafar Inner beauty dan Amalannya 

Pengasihan islam 
Pengasihan Ampuh 
Bismillah Dan Rezeki  

 
 

16.Shalawat agar didatangi nabi saw ketika akan mat i. Orang yang mengamalkan shalawat ini setiap hari sehabis 
shalat fardlu, Insya Allah kematiannya akan di datangi oleh Nabi Muhammad saw. Shalawt ini juga bisa dilakukan agar hajat 
yang lain, misalnya untuk menjaga diri agar tidak diganggu orang jahat dan untuk keselamatan diri dikala dalam berpergian, 
serta untuk hajat lainnya. 
 

Faedah bersholawat.  

Jika kita perhatikan ratusan hadits di beberapa kitab yang menjelaskan tentang sholawat, dapat disimpulkan bahwa faedah2 

bersholawat adalah sebagai berikut :  

1. Dapat memperoleh limpahan rahmat dan kebajikan dari Allah SWT.  

2. Dapat memperoleh kebajikan, mengangkat/meninggikan derajat, menghapuskan kejahatan, kesalahan dan dosa.  

3. Memperoleh pengakuan kesempurnaan iman, jika kita membacanya 100 kali.   

4. Menjauhkan kerugian, penyesalan dan digolongkan ke dalam golongan orang2 yang sholeh.  

5. Mendekatkan diri kepada Allah SWT.  

6. Memperoleh pahala seperti pahala memerdekakan hamba sahaya.  

7. Dapat memperoleh syafaat.  

8. Memperoleh penyertaan dari malaikat Rahmat.                                              

9. Menghilangkan kesusahan, kegundahan dan melapangkan rizki. 

10. Melapangkan dada, hati yang sempit, jika seseorang membacanya seratus kali.  

11. Menghapuskan dosa, jika seseorang membacanya tiga kali setiap hari. 

 12. Menggantikan sebagai sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah.  

13. Melipatgandakan pahala yang diperoleh, terutama jika seseorang memperbanyak membaca sholawat di hari jumat.  

14. Mendekatkan kedudukan kepada Rasulullah SAW dihari kiamat.  

15. Menjadikan sebab doa kita diterima dan dikabulkan Allah.  

16. Dapat melepaskan diri dari kebingungan dihari kiamat. Maka apabila seseorang meninggalkan membaca sholawat kepada 

Nabi, maka ia akan menghadapi kebingungan dan kekacauan di hadapan mahkamah Allah di Padang Mahsyar. 

 17. Memenuhi satu hak nabi atau memenuhi suatu ibadat yang diwajibkan rasul kepada umatnya. Seseorang yang tidak 

bersholawat berarti ia enggan memenuhi suatu hak Nabi yang wajib ia penuhi.  

18. Dipandang sebagai seseorang yang mencintai Nabi. Dll. 

Berikut ini akan saya ijazahkan beberapa 3 sholawat pilihan sholawat favoritku, diantaranya : 

 

SHOLAWAT JIBRIL MUTHOWWIF BINNUUR . (Jibri AS pemandu cahaya wahyu). 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. 

ALLAAHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAAMUHAMMADININ NUURI L KAAMILI WA ALAA SAYYIDINAA JIBRIILA AL-

MUTHOWWIFI BINNUURI ROSUULI ROBBIL AALAMIIN YAA QOR IIBU YAA MUJIIBU YAA SAMII ADDUAA-I YAA 

LATHIIFAN BIMAA YASYAAU NAWWIRILLAAHUMMA ALAINAA QU LUUBANA WAQUBUURONAA WA  

ABSHOORONAA WABASHOO IRONA BIROHMATIN MINKA YAA ARHAMAR ROOHIMIIN. 

Manfaat Sholawat Ini : 



 Sholawat untuk memperoleh salam dan sambutan para malaikat saat ajal menjelang, minimal dibaca 3x set iap 

selesai sholat fardhu dilakukan. Salam dan kebahagi aan Rasulullah Saw di alam barzakh, menyambut pemil ik ruh ini 

ketika di dunia seringkali membacakannya hingga men yatu dalam kelembutan sifatnya. 

Manfaat SHOLAWAT JIBRIL MUTHOWWIF BINNUUR :Sholawat untuk memperoleh salam dan sambutan para malaikat saat 

ajal menjelang, minimal dibaca 3x setiap selesai sholat fardhu dilakukan. 

Salam dan kebahagiaan Rasulullah Saw di alam barzakh, menyambut pemilik ruh ini ketika di dunia seringkali 

membacakannya hingga menyatu dalam kelembutan sifatnya. (Ilmu Warisan Leluhur) 

SHOLAWAT AL-FATAH/ARSYIS TAWA ( PEMBUKA/KERAJAAN ARASY). 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.  

ALLAAHUMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ALAA  AALI SAYYIDINAA MUHAMMADIN ARSYIS TIWAA-I 

TAJALLIYAATIKA 

WAKUNHI HUWIYYATIN TANAZZULAATIKAAN NUURIL AZHARI W ASSIRRIL ABHARI WAL FARDIL JAAMII WAL WITRIL WAASII  

SHOLAATAN USYAAHIDU BIHAA AJAAIBAL MALAKUUTI WA AST AJLIYA BIHAA AROOISAL JABARUUTI WA ASTAMTHIRU BIHAA  

GHUYUUTSAR ROHAMUUTI 

WA ARTAADHU BIHAA AN ILAAQOTI NAASUUTIL BAHAMUUTI Y AA LAAHUUTA KULLI NAASUUTI YAA ALLAH . 

Manfaat Sholawat Ini :  

Sholawat Syaikhul Akbar Sayyidi Muhyiddin Ibnul Ara bi RA. Pembaca sholawat ini mengimbangi bacaan kita b Dalaa-

ilul Khoiroot dan Insya Allah berkah sholawat ini p engamalnya akan sampai pada kemuliaan  

pangkat ahli irfan.  

Terbuka hijab antara dirinya dengan Rasulullah SAW,  sehingga memungkinkannya  

Fana bersama Rasulullah SAW sebelum ia merasakan Fa na terhadap Allah SWT. Bagi para pengamal sholawat ini, 

Insya Allah memperoleh kedekatan bersama dalam jump a dengan Rasulullah Saw setiap saat. 

 

SHOLAWAT MIZANUL ARDHI SAMAAWAAT. 

(TIMBANGAN LANGIT DAN BUMI).  
 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. 
ALLAAHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ALA A AALIHII SHOLAATAN TAZINUL ARODHIINA 
WASSAMAAWAATI ADADA MAA FII ILMIKA WA ADADA JAWAAHI RI AFROODI KUROTIL AALAMI WA ADHAAFA 

DZAALIKA INNAKA HAMIIDUN MAJIIDUN. 

 
Manfaat Sholawat Mizanul Ardhi Samaawaat  : 

 
Sholawat ini disebutkan dalam kitab Kunuuzil Asror, tentang sholawat ini Syekh Al-Iyasy berkata: 

Sholawat ini mempunyai rahasia (sir) yang sangat besar dan keutamaan yang sangat banyak serta menyamai 100.000 ribu 
sholawat yang lainnya bagi mereka yang mengamalkannya secara istiqomah kurang lebih selama 40 hari/lebih dari itu. 

Cara mengamalkan : 

Dibaca 313x tiap selesai sholat 5 waktu. 

Sholawat ini mengandung keutamaan dan hikmah yang luar biasa bila sudah terasa karomahnya akan sangat mengagumkan, 

(Ilmu Warisan Leluhur) 

Sholawat jibril Muthowwif Bhinnur (Jibri AS pemandu cahaya wahyu) 

 
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. 

ALLAAHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA 
MUHAMMADININ NUURIL KAAMILI WA ALAA SAYYIDINAA JIBRIILA AL-MUTHOWWIFI BINNUURI ROSUULI ROBBIL 

AALAMIIN YAA QORIIBU YAA MUJIIBU YAA SAMII ADDUAA-I YAA LATHIIFAN BIMAA YASYAAU NAWWIRILLAAHUMMA 
ALAINAA QULUUBANA WAQUBUURONAA WA ABSHOORONAA WABASHOO IRONA BIROHMATIN MINKA YAA 

ARHAMAR ROOHIMIIN. 
 
 

Manfaat SHOLAWAT JIBRIL MUTHOWWIF BINNUUR : 
Sholawat untuk memperoleh salam dan sambutan para malaikat saat ajal menjelang, minimal dibaca 3x setiap selesai sholat 

fardhu dilakukan. 
Salam dan kebahagiaan Rasulullah Saw di alam barzakh, menyambut pemilik ruh ini ketika di dunia seringkali 

membacakannya hingga menyatu dalam kelembutan sifatnya. (Ilmu Warisan Leluhur)  
 

Manfaat Sholawat Ini : Sholawat ini disebutkan dala m kitab Kunuuzil Asror, tentang sholawat ini Syekh Al-Iyasy 
berkata, Sholawat ini mempunyai rahasia (sir) yang sangat besar dan keutamaan yang sangat banyak serta  
menyamai 100.000 ribu sholawat yang lainnya bagi me reka yang mengamalkannya secara istiqomah kurang le bih 
selama 40 hari/lebih dari itu.   

Cara mengamalkan sholawat ini mengandung keutamaan & hikmah yang luarbiasa bila sudah terasa karomahny a 
wah sangat mengagumkan, dibaca 313x tiap usai shola t 5 waktu. @@@ 

 



Wirid 
 

• Sholawat Ruuh Nabi 
• Sholawat as-Sa`adah (Shalawat Kebahagiaan)  
• Bismillah Empat 
• Bismillah Dua Puluh 
• Ayat Lima 
• Ayat Tujuh 
• Bismillah Sembilan 
• Bismillah Tujuh 
• Bismillah Lima 
• Amalan / Wirid Gunung Harta 
• Sholawat Fatimah 
• Sholawat Nurul Al Qiyamah 
• Sholawat Sanusi 
• Sholawat At Thibubuz Zahir Wal Bathin 
• Sholawat Jauharatul Kamal 
• Sholawat Al Mughniyah 
• Sholawat Tunjina 
• Sholawat Nabi Khidir 
• Sholawat Nuridzati 
• Sholawat Taisir 
• Keutamaan Sholawat Sayyid Ahmad Bin Idris Al Maghrobi 
• Sholawat Syekh Abdul Qadir Al Jailani 
• Keutamaan Sholawat Ruh Al Arwah 
• Sholawat Basithoh 
• Sholawat Miftahul Rizqi 
•   Amalan Agar Mimpi Bertemu Nabi Muhammad Saw 

 
Bagi Seorang Muslim, Rindu Kepada Rasul adalah Hal yang tidak kita heran kan lagi, karena Rindu pada rasul berarti Rindu akan aklak 

dan budipekerti yang sangat di damba, Suatu Keuntungan yang sangat tidak ternilai bila kita dapat bertemu Nabi Tercinta Nabi 
Muhammad Saw 

Jika Kita Berniat atau berkeinginan untuk melihat Rasulullah SAW Diharus Kan Memiliki Hal Seperti Berikut ini: 
 

Sikap merendahkan diri kepada Allah SWT. 
Beradab bersama Rasulullah SAW. 

Memandang sesuatu sesuai yang disenangi dan di Ridhai Oleh Allah dan Rasul-NYA. 
Menjauhi semua tempat yang tidak di Ridhai oleh Allah dan Rasul-NYA. 

 
Dan berikut ini adalah contoh beberapa faedah untuk tujuan yang dimaksud, maka bangun dan berjuanglah, ambillah dia untukmu dan 

semoga kita dapat menyaksikan Ke Maha Murahan dan Ke Maha Agungan Allah yang Maha Penolong dan pemberi Taufiq. 
 

Faedah beberapa surah di dalam Al-Qur’an untuk tujuan berjumpa (Mimpi) kepada Rasulullah SAW. 
 

1. Surah Al-Kautsar. 
Barangsiapa membacanya dimalam hari 1.000 kali, maka dia akan bermimpi melihat Nabi SAW. (Mujarab Shahih) 

 
2. Surah Al-Muzammil. 

Barangsiapa ingin melihat Nabi SAW maka bacalah surah itu sebanyak 41 kali. Maka dia pasti akan melihat beliau SAW. (Mujarab 
shohih) 

 
3. Surah Al-Qodr. 

Dibaca pada malam jum’at 1.000 kali maka dia tidak akan mati sebelum melihat Nabi SAW. (Mujarab) 
 

4. Surah Al- Qurays. 
Dibaca malam jum’at 1.000 kali, kemudian tidur dalam keadaan suci maka dia akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya dan tercapai 

maksud serta tujuannya. (Mujarab) 
 

5. Surah Al-Ikhlas. 
Riwayat Ibnu Abbas: Dibaca malam hari 1.000 kali, maka dia akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya. (Mujarab) 

 
Dibagian lain Ibnu Abbas menerangkan: “Barangsiapa yang melaksanakan sholat dua rakaat pada malam jum’at, pada setiap rakaatnya 

setelah fatehah membaca Surah Al-Ikhlas 25 kali setelah itu ba’da sholat membaca sholawat dengan sighat ini: 
 

Shollallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummi. 1.000 kali. 
 

Maka tidak akan sempurna jum’at yang akan datang kecuali dia melihat Nabi SAW diwaktu tidurnya. Jika dia dapat melihat Nabi SAW 
maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. (Mujarab Shohih) 

 
Faedah beberapa sholawat pendek An-Nabi SAW. 

 
1. Sholawat Nur. 

 
Bismillahir rahmanir rahiim… 

Allaahumma innii as-aluka bi nuuril anwaaril ladzii huwa ‘ainuka laa ghoiruka an turiyanii wajha nabiyyika sayyidinaa Muhammadin 
sholallahu ‘alaihi wa aalihi wassallama kamaa Huwa ‘indaka. 

 
Sighat sholawat tersebut dibaca 100 kali. (Ini Mujarab) 

 
2. Sholawat Ummi. 

 
Bismillahir rahmanir rahiim… 

Allaahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi. 1.000 kali. 
 

Caranya: Sholat sunah dua rakaat pada malam jum’at. Dalam setiap rakaatnya membaca ba’da al-fatehah: Ayat Qursy.1x dan Surah Al-
Ikhlas 15 kali. Setelah salam membaca sholawat tersebut diatas 1.000 kali. (Mujarab) 



 
3. Sholawat Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra.. 

 
Bismillahir rahmanir rahiim… 

Allaahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin ‘abdika wa nabiyyika wa rasuulikan nabiyyil ummi wa ‘alaa aalihi wa shohbihi wa 
sallim. 500 kali. 

 
Berkata Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra: “Barang siapa membaca secara rutin sighat sholawat tersebut dalam sehari semalam sebanyak 
500 x, maka dia tidak akan mati sebelum berkumpul bersama Nabi SAW dialam nyata (terjaga).” Syekh Yusuf An- Nabhani menambahkan 

dan menerangkan: Apabila sholawat tersebut berfaedah untuk melihat Nabi SAW dialam nyata, tentunya sholawat tersebut lebih 
berfaedah lagi untuk melihat beliau didalam tidur”. (Ini Mujarab) 

 
4. Sholawat Sayyid Jamaludin Abu Mawahib Asy-Syadzily Ra.. 

 
Beliau adalah termasuk orang-orang pilihan yang agung. Beliau berkata, ”Saya pernah melihat Rasulullah SAW didalam tidur, lalu beliau 

SAW berkata kepadaku “Bacalah olehmu ketika hendak tidur… 
 

Bismillahir rahmanir rahiim. 5x 
 

A’udzubillahi minasy-syaithonnir rajiim.5x 
 

Allaahumma bihaqqi Muhammadin arinii wajha Muhammadin haalaan wa maalaan. 5x 
 

Artinya: Yaa Allah dengan kebenaran Nabi Muhammad saw. perlihatkanlah kepada saya wajha Nabi Muhammad saw. sekarang dan nanti 
(diakhirat). 

 
Apabila engkau membacanya ketika hendak tidur, maka aku akan mendatangimu dan aku tidak akan meninggalkanmu sama sekali.“ 

 
Lalu beliau menuturkan “alangkah indahnya bentuk bacaan ini dan juga artinya bagi orang yang mempercayainya, terlebih lagi jika 

engkau menambahinya dengan bacaan sholawat dan salam kepada Nabi SAW”. (Ini Mujarab Shohih). 
 

5. Sholawat Rahmat. 
 

Penulis kitab ini Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh ijazah dari Guru beliau Al-Habib Zein bin 
Ibrahim bin Smith- dan beliau berkata: “Sesungguhnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsy Ra berkata: “Barang siapa banyak 

membaca sighat sholawat yang berkah ini maka dia akan melihat An-Nabi SAW”. 
 

Inilah sighat sholawat yang dimaksud: 
 

Bismillahir rahmanir rahiim… 
Allaahumma sholli wa sallim ’alaa Sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad miftaahi baabi rohmaatillah, ‘adada 

maafii ‘ilmillah, sholaatan wa salaaman daa-imaini bidawamii mulkillah”. 
 

Dan beliau- Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh sighat sholawat yang sama dari Al-Habib Hasan 
bin Abdullah Asy-Syatthiri diawal perjumpaan beliau di Raudhah yang mulia di Masjid Madinah Al-Munawarrah. 

 
Tambahan dari alfaqir: 

 
.Barangsiapa membaca shalawat ruhi ini minimal 100x setiap harinya dan pada malam jum’at 1000x maka ia akan bermimpi ketemu Nabi 

Muhammad. 
 


 ا>رواح  BBBBBBBBBBBBBBBBB� 4BBBBBBBBBBBBBBBBB��� �&4�BBBBBBBBBBBBBBBBB� روح 
BBBBBBBBBBBBBBBBB�� "BBBBBBBBBBBBBBBBB� 5BBBBBBBBBBBBBBBBB/�د,   ا��BBBBBBBBBBBBBB�E<ا 
BBBBBBBBBBBBBB� F4BBBBBBBBBBBBBB�E 
BBBBBBBBBBBBBB�� ر ,   و�BBBBBBBBBBBBBB�Gا� 
BBBBBBBBBBBBBB� F��BBBBBBBBBBBBBB' 
BBBBBBBBBBBBBB�� و  
 

Allaahumma sholli ‘alaa ruuhi sayyidinaa muhammadin fil- arwaahi, wa ‘alaa jasadihi fil-ajsaadi, wa ‘alaa qobrihi fil- qubuuri. 
 

Artinya: Yaa Allah limpahkanlah shalawat kepada ruh sayyidina Muhammad di alam ruh, kepada jasadnya di alam jasad dan kepada 
kuburnya di alam kubur”. 

 
Imam Syarany berkata: “Nabi Muhammad telah bersabda: barangsiapa mengucapkan shalawat atasku dengan cara yang dikemukakan 
dalam shalawat ini (shalawat ruhi di atas), maka ia akan melihatku di dalam mimpi, barangsiapa melihatku didalam mimpinya maka ia 
akan melihatku di Hari Kiamat, barangsiapa melihatku di Hari Kiamat maka aku akan memberikan syafaat, dan barangsiapa yang aku 

beri syafaat niscaya ia akan meminum dari telagaku dan diharamkan Allah jasadnya dari neraka”. 
 

.Juga dikatakan barangsiapa membaca syair burdah pada bait ke 8 ini: 
 

Na’am saroo’ thoifu man ahwaa’ fa-arroqonii * wal-hubbu ya’taridhul-ladzaati bil-alami. 
 

Artinya: “Memang terlintas dirinya dalam mimpi hingga kuterjaga. Tak hentinya cinta merindangi kenikmatan dengan derita”. 
 

Diamalkan setelah habis sholat isya sebanyak-banyaknya dengan penuh kerinduan dengan Nabi Muhammad saww. dan sampai ia tertidur 
maka Insya Allah ia akan bermimpi ketemu Nabi Muhammad saww. 

 
.Amalan ini saya dapat dari Al-Habib Ahmad bin Novel Bin Jindan untuk dapat bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad saww., 

amalan ini dibaca 300x sebelum tidur. 
 

Ini amalannya: 
 

 ��+M0BBBBBBBBBBBBBB!: �BBBBBBBBBBBBBB ��ؤ(�BBBBBBBBBBBBBB و�BBBBBBBBBBBBBBE زال �BBBBBBBBBBBBBB= آBBBBBBBBBBBBBB� "BBBBBBBBBBBBBB= رFI ا��GBBBBBBBBBBBBBBHء   
 

Laitahu khoshshinii biru’yati wajhin    -  zaala ‘an kulli man ro- aahusy-syaqoo’u. = 300 kali. 
 

.Amalan shalawat ini juga dikatakan bisa untuk bermimpi ketemu Nabi saww. bila dibacanya, shalawat ini dibaca 100x yang sebelumnya 
mengerjakan sholat sunnah 2 roka’at. 

 
Ini shalawatnya: 

 
      ���BBBBBBBBBBBBBBBBB� و �BBBBBBBBBBBBBBBBB��2 4BBBBBBBBBBBBBBBBB��� �&4�BBBBBBBBBBBBBBBBB� لI 4 و ارواحBBBBBBBBBBBBBBBBB��� �&4�BBBBBBBBBBBBBBBBB� روح M0BBBBBBBBBBBBBBBBB� NBBBBBBBBBBBBBBBBB�� ر�BBBBBBBBBBBBBBBBB�<��4 اBBBBBBBBBBBBBBBBB� �BBBBBBBBBBBBBBBBB) ر�BBBBBBBBBBBBBBBBB0ر ا��BBBBBBBBBBBBBBBBB& �BBBBBBBBBBBBBBBBB) 

 
Yaa nuuran-nuuri yaa mudabbirol-umuuri balligh ‘annii ruuha sayyidinaa muhammadin wa arwaaha aali sayyidinaa muhammadin 

tahiyyatan wa salaaman. 



 
Artinya: “Ya Allah sumber pancaran nur, Ya Allah Tuhan yang mengatur semua perkara, semoga Engkau sampaikan daripadaku salam 

dan tahiyat kepada Ruh Nabi Muhammad saww. dan ruh keluarga Nabi Muhammad saww”. 100 kali. 
 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari Yunus dari Az Zuhri telah menceritakan 
kepadaku Abu Salamah, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

“Barangsiapa melihatku dalam tidur, maka (seakan-akan) ia melihatku ketika terjaga, (karena) setan tidak bisa menyerupaiku.” Abu 
Abdullah mengatakan, Ibnu Sirin mengatakan; ‘Maksudnya jika melihat beliau dengan bentuk (asli) beliau.’ (HR. Bukhori No. 6478, Ibnu 

Majah No.3895) 
 

Telah menceritakan kepada kami Mu’allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin Mukhtar telah menceritakan kepada 
kami Tsabit Al Bunani dari Anas radliallahu ‘anhu mengatakan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa melihatku dalam 
mimpi, berarti ia telah melihatku, sebab setan tidak bisa menjelma sepertiku, dan mimpi seorang mukmin adalah sebagian dari empat 

puluh enam bagian kenabian.” (HR. Bukhori No.6479) 
 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepadaku Ibnul Al Had 
dari Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa’id Al Khudzri, ia mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa 

melihatku, berarti ia telah melihat yang sebenarnya, sebab setan tak bisa menjelma sepertiku.” (HR. Bukhori No.6482) 
 

Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi’ Sulaiman bin Dawud Al ‘Ataki; Telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu Ibnu Zaid; 
Telah menceritakan kepada kami Ayyub dan Hisyam dari Muhammad dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: “Barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-benar melihatku; karena setan itu 
tidak dapat menyerupai bentukku.” (HR. Muslim No.4206) 

  
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail telah menceritakan kepada kami ‘Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari Abu 
Hurairah, dia berkata; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Barangsiapa melihatku di dalam mimpi sungguh dia telah 
melihatku (yang sebenarnya), karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai aku” -Ibnu fidloil berkata: “menghayalkan aku-, 
Sesungguhnya mimpi seorang mukmin yang benar adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian kenabian.” (HR. Ahmad No.6871, At-
Tirmidzi No.2202) 
 
Dan masih banyak dalil-dalil lainnya tentang kebenaran seseorang dapat bermimpi ketemu Nabi Muhammad saw. 
 
Alfaqir ijazahkan amalan-amalan ini bagi siapa saja yang mau mengamalkan amalan-amalan ini.. 
Allahu a’lam bishawab..  

Rahasia Dan Kekuatan Ilmu Hikmah 
Tue 19 Jm1 1436 - 10 March 2015  

Bertemu Allah Pada Hari Kiamat 
Di manakah Allah? Bisakah kita bertemu dengan Allah pada hari hisab? 

 
 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. 

Dalil-dalil syariat dari kitab dan sunnah Nabi telah menunjukkan bahwa Allah Subhana wa Ta'ala berada di atas langit-Nya, bersemayam di 
atas Arsy-Nya dengan cara bersemayam yang layak bagi kemuliaan dan keagungan-Nya, sebagaimana Allah berfirman: 

"Allah yang Rahman, Istiwa (bersemayam) di atas Arsy." 

Untuk lebih rinci lihat lagi pertanyaan no. 992.  

Adapun tentang pertemuan dan melihat Allah, maka pertemuan dengan Allah akan terjadi setelah mati pada hari kiamat. Demikian pula 
dengan melihat-Nya tidak akan terjadi, kecuali pada hari kiamat.  

Adapun pertemuan dengan Allah yang terjadi setelah mati, maka hal ini diterangkan dalam sebuah hadits shahih riwayat Imam Bukhari: 
Bab siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. 

Dari Ubadah bin Shamit dari Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasalam, beliau berkata:  

"Barangsiapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemua dengannya, dan barangsiapa yang membenci 
pertemuan dengan Allah, Allah pun membenci pertemuan dengannya." Maka berkatalah Aisyah atau salah seorang istrinya: "Kita semua 

membenci kematian." Beliau menjawab: "Bukan begitu, akan tetapi seorang mukmin apabila akan didatangi oleh kematian, dia akan 
digembirakan dengan keridhaan Allah dan kemulian-Nya, maka tidak ada sesuatupun yang lebih dia cintai daripada masa depannya, lalu 

dia pun mencintai pertemuan dengan Allah dan Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Adapun orang kafir apabila dia akan 
didatangi kematian, dia diberi kabar tentang adzab Allah dan siksanya, maka tidak ada yang lebih dia benci dibandingkan masa 

depannya, maka dia pun membenci pertemuan dengan Allah dan Allah pun membenci pertemuan dengannya." (HR. Bukhari 6026)  

Sabda Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasalam:  

"Maka tidak ada sesuatupun yang lebih dicintai daripada masa depannya,"  

maksudnya: masa depan setelah mati. 

Imam Muslim dan An-Nasa'i telah mengeluarkan hadits dari jalan Syuraih bin Hani', dia berkata: "Maka aku mendatangi Aisyah, lalu aku 
berkata aku mendengar sebuah hadits, bila hal itu benar, maka binasalah kita, lalu dia menyebutkan dengan berkata: "Tak ada seorangpun 
dari kita, kecuali pasti membenci kematian," maka berkatalah Aisyah: "(Hadits ini maksudnya) bukanlah seperti yang kamu fahami, tetapi 

(maksudnya) bila mata sudah terbelalak, dada sudah tersengal, dan kulit sudah merinding, hal-hal tersebut terjadi ketika sekarat."  

Al-Khathabi berkata: "Bertemu punya beberapa arti. Di antaranya melihat, atau bangkit, seperti firman Allah,  

"Orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah."  

Makna lainnya adalah 'kematian', seperti firman Allah,  

"Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka waktu pertemuan Allah itu pasti datang." 



Dan firman-Nya: 

"Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, pasti akan menemuimu."  

Dan pertemuan dengan Allah dalam hadits tersebut bukanlah kematian, berdasarkan dalil hadits Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasalam dalam 
riwayat lain, "Mati bukanlah pertemuan dengan Allah." Akan tetapi karena kematian merupakan jalan menuju pertemuan dengan Allah, 

maka mati sering diungkapkan "bertemu dengan Allah."  

Berkata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, "Maksud hadits ini bukanlah membenci kematian dengan kedahsyatannya, karena hal 
tersebut hampir-hampir dirasakan oleh semua orang, akan tetapi yang tercela dari hal itu adalah mengutamakan dunia dan cenderung 

kepadanya serta membenci berpindah menuju Allah dan negeri akhirat."  
Beliau berkata lagi: "Di antara hal yang menjelaskan tersebut adalah bahwa Allah Ta'ala mencela satu kaum yang mencintai dunia . 

Allah berfirman:  

"Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami, dan ridha dengan kehidupan dunia dan merasa tenang 
dengan dunia…" 

An-Nawawi berkata: "Makna hadits ini adalah bahwa cinta dan benci menurut syari'at adalah yang teralami pada waktu sekarat pada saat 
tidak diterima lagi taubat, ketika dibuka dan ditampakkan bagi orang yang sekarat apa-apa yang akan dialaminya. Di dalam hadits ini 

terdapat penjelasan bahwa membenci kematian pada waktu sehat harus dirinci. Maka barangsiapa yang membenci kematian karena lebih 
mengutamakan kehidupan dibanding memperhatikan nasib setelah mati berupa kenikmatan akhirat maka dia tercela. Dan barangsiapa yang 

membenci kematian karena takut mendapat siksa karena merasa amalnya kurang dan belum mempersiapkan bekal untuk itu, dalam arti 
belum menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, belum melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang diwajibkan, maka orang 
seperti ini ma'dzur (dimaafkan), tetapi bagi orang seperti ini harus segera menyiapkan bekal sehingga ketika kematian mendatanginya, dia 

tidak membenci kematian itu, bahkan mencintainya karena mengharapkan pertemuan dengan Allah setelah itu. Di dalam hadits ini kita tahu 
bahwa Allah Ta'ala tidak akan terlihat oleh seorang pun dari kalangan orang-orang yang masih hidup. Hal itu (melihat Allah) hanya akan 

teralami oleh orang mukmin setelah mati, berdasarkan sabda Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasalam:  

"Kematian itu bukan pertemuan dengan Allah." 

Adalagi hadits yang lebih jelas dari hal ini, yaitu di dalam Shahih Muslim dari hadits Abu Usamah secara marfu' dalam hadits yang 
panjang.  

Di dalamnya dikatakan:  

"Ketahuilah, bahwa kalian tidak akan melihat Rabb kalian (Allah) sampai kalian mati." 

Adapun bertemu dan melihat Allah pada hari kimat, maka hal didasarkan pada banyak dalil.  
Di antaranya firman Allah Ta'ala:  

"Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, karena mereka melihat kepada Rabb mereka." (Al-Qiyamah: 22-23)  

Di dalam hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu bahwa manusia berkata: 

"Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat?" Beliau menjawab: "Apakah kalian berdesak-desakan ketika 
melihat bulan pada malam purnama di saat tidak ada awan di bawahnya?" Mereka menjawab: "Tidak, ya Rasulullah?" Beliau berkata: 
"Apakah kalian pun berdesak-desakan ketika melihat matahari di saat tidak ada awan?" Mereka menjawab: "Tidak." Beliau berkata: 

"Maka sesungguhnya kalian akan melihat-Nya seperti itu." (HR. Bukhari 764). 

Kita mohon kepada Allah agar Dia menemui kita dalam keadaan Dia ridha kepada kita dan semoga shalawat tercurah kepada Nabi kita 
Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasalam. 

17.Shalawat mukafa'ah . Mungkin hanya orang - orang tertentu saja yang mengetahui shalawat mukafa'ah, sebab shalawt ini 
tidak banyak dikenal dikalangan kaum muslimin, padahal hikmah yang terkandung didalamnya banyak sekali. Jika shalawat 
ini dilakukan setiap hari, maka ketika ia mengalami kesulitan dan penderitaan ada saja orang yang menolongnya. Inilah 
diantara berkahnya shalawat mukafa'ah. 
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ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ’A LAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMADIN 
SHALAATAN DAA – IMATAN MAQBUULATAN TUADDII BIHAA ‘A NNAA HAQQAHUL‘ADHIIM. 

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah rahmat atas junjungan kita nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wassalam beserta keluarga 

junjungan kita nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wassalam, dengan rahmat yang tetap dan diterima, yang dengannya 

Engkau mendatangkan dari kmai kepada hak nabi Muhammad yang agung.  
Jika Shalawat ini di amalkan setiap hari, maka ketika ia mengalami kesulitan dan penritaan ada saja orang yang 

menolongnya, Insya Allah... 

Faedah shalawat ini adalah untuk menunjukkan kecintaan kita kepada nabi Muhammad saw. baik sekali untuk memperbanyak 
membacanya : 
adehumaidi.com 

 

18.Shalawat lihifdzil qur'an . Shalawat ini mengandung hikmah dalam menghafalkan Al-Qur'an, lalu sebagaimananya orang 
yang sedang menuntut ilmu, Insya Allah akan mudah menyerap dan menghafal ilmu yang diberikan oleh sang guru, dosen 



maupun kyai. Juga bisa dipakai untuk menjaga barang agar tidak diambil oleh pencuri.  

Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan shalawat yang dapat diamalkan untuk mempermudah dalam menghafal al-

Quran. Nama shalawatnya yaitu shalawat lihifdzil quran. Berikut ini shalawatnya.  

Shalawat Lihifdzil Quran untuk Mempermudah Menghafal Al-Quran 

 

)ّ َ.....................................  ِ  َأ���ُ�)�  
ِعلْم هقِْنى ِمنزراوا كَِثريِليمست لِّمسراً وِنيا م   

Allah humma sholli 'ala sayyidinaa Muhammadin wa 'aalihi wa shohbihi sholaatan anaalu sirrihaa hifdzhol quraaani 
wal 'amala bihi warzuqni minhu 'ilman muniiron wa sallim tasliiman katsiiron. 

Artinya:  

Ya Allah, limpahkan rahmat ta'dzim pada junjungan kami Muhammad dan kepada keluarganya, dan kepada para 
sahabatnya, rahmat ta'dzim yang aku memperoleh hafal Al-Qur'an dengan rahasianya dan dapat mengamalkan dengannya, 

dan beri aku rizqi dari padaNya ilmu yang bercahaya, dan limpahkanlah keselamatan yang banyak. 
 

Sholawat Lihifdzil Qur'an ini hendaknya dibaca setiap mau menghafalkan Qur'an, Insya Allah dirinya akan di beri kemudahan 
dalam menghafal Al-Qur'an. Sholawat ini juga mengandung hikmah yang lain, diantaranya : Sebagai amalan bagi orang yang 
sedang menuntut ilmu, Insya Allah akan mudah menyerap dan menghafal ilmu yang diberikan oleh sang guru, dosen maupun 

kyai. Juga bisa dipakai untuk menjaga barang agar tidak diambil oleh pencuri. 

Fadhilah:  

 Para ulama telah banyak menjelaskan, bahwa shalawat ini dapat menjadi wasilah untuk mempercepat dan 

mempermudah dalam menghafal ayat-ayat al-Quran yang sebanyak 30 juz dan mengamalkannya dalam bentuk amal 

perbuatan. Selain itu, mengamalkan shalawat ini dapat menjadi wasilah untuk mendapatkan rizki barokah, dan keselamatan di 

dunia dan akhirat. 

            Cara pengamalan:   

    Dibaca sebanyak 100 x atau 500 x atau 1000 x secara istiqamah, insa Allah akan cepat dalam menghafal al-Quran, memiliki 

budi pekerti luhur, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan selamat dunia akhirat. Sebelum mengamalkannya, ada baiknya 

diawali dengan puasa sunat semampunya. Kemudian dibaca secara istiqamah setiap selesai shalat maghrib dan subuh. 

Sebelum membaca seyogyanya berkirim pahala bacaan al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, para nabi dan rasul, Syaikh Abu 

Hasan Ali al-Syadzili, Syaikh Abdul Qadir al-jailani, kedua orang tua, dan kaum muslimin-mukminin.” 

 

19.Shalawat nariyah . Shalawat ini termasuk diantaranya shalawat yang banyak mengandung hasiat dan ampuh. Sudah 
banyak orang yang membuktikan tentang keampuhan shalawat nariyah. Shalawat ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan 
para santri dan kyai, karena sudah menjadi wiridan mereka. Bahkan tidak jarang digunakan untuk mengobati orang 
sakit. Biasanya untuk orang - orang tertentu agar hajatnya berhasil ia mengamalkan shalawat ini dengan dibaca 4444 kali, 
baik dibaca sendirian atau dibaca dengan orang banyak. Juga bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain sesuai dengan hajat 
(keinginan) orang yang mengamalkannya, tentunya terhadap hal - hal yang ma'ruf. 

  

 Allahumma sholli sholaatan kaamilatan Wa sallim salaaman taaman ‘ala sayyidinaa Muhammadin Alladzi tanhallu bihil ‘uqadu, wa 
tanfariju bihil kurabu, wa tuqdhaa bihil hawaa’iju Wa tunaalu bihir raghaa’ibu wa husnul khawaatimi wa yustasqal ghomaamu bi 

wajhihil kariimi, wa ‘alaa aalihi, wa shahbihi ‘adada kulli ma’luumin laka 

“Ya Allah, berikanlah shalawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada Baginda kami Muhammad yang dengannya terlepas dari 

ikatan (kesusahan) dan dibebaskan dari kesulitan. Dan dengannya pula ditunaikan hajat dan diperoleh segala keinginan dan kematian yang baik, dan 

memberi siraman (kebahagiaan) kepada orang yang sedih dengan wajahnya yang mulia, dan kepada keluarganya, para shahabatnya, 

dengan seluruh ilmu yang engkau miliki.” 

Mereka kaum Sufi meyakini bahwa Shalawat Nariyah memiliki faedah yakni:  

“…Jika mendapat kesusahan karena kehilangan barang, hendaknya membaca sholawat ini sebanyak 4444 kali. Insya Allah barang yang 
hilang akan cepat kembali. Jika barang tersebut dicuri orang dan tidak dikembalikan, maka pencuri tersebut akan mengalami musibah 
dengan kehendak Allah swt. Setelah membaca Sholawat ini hendaknya membaca do’a sebagai berikut (boleh dibaca dengan bahasa 
Indonesia): “ Ya Allah, dengan berkah Sholawat Nariyah ini, saya mohon Engkau kembalikan barang saya”. Doa ini dibaca 11 kali 
dengan hati yang penuh harap dan sungguh-sungguh..” 

Bagaimana tinjauan Syari’ah terhadap “Shalawat Nariyah” dari para Ulama Ahlussunnah Waljama’ah?Berikut ini artikel yang ditulis 
oleh Al-Ustadz Abu Karimah Askari Al-Bugisi Hafidzahullah, semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. 



Shalawat jenis ini banyak tersebar dan diamalkan di kalangan kaum muslimin. Bahkan ada yang menuliskan lafadznya di 
sebagian dinding masjid. Mereka berkeyakinan, siapa yang membacanya 4444 kali, hajatnya akan terpenuhi atau akan 
dihilangkan kesulitan yang dialaminya. 

Ada beberapa hal yang perlu dijadikan catatan kaitannya dengan shalawat ini: 

1- Sesungguhnya aqidah tauhid yang diseru oleh Al Qur’anul Karim dan yang diajarkan kepada kita dari 

Rasulullah shallallahu laiahi wasallam, mengharuskan setiap muslim untuk berkeyakinan bahwa Allah-lah 

satu-satunya yang melepaskan ikatan (kesusahan), membebaskan dari kesulitan, yang menunaikan hajat, 
dan memberikan manusia apa yang mereka minta.  

Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim berdo’a kepada selain Allah untuk menghilangkan kesedihannya 

atau menyembuhkan penyakitnya, walaupun yang diminta itu seorang malaikat yang dekat ataukah nabi yang 

diutus. Telah disebutkan dalam berbagai ayat dalam Al Qur’an yang menjelaskan haramnya meminta 

pertolongan, berdo’a, dan semacamnya dari berbagai jenis ibadah kepada selain Allah Azza wajalla. Firman 
Allah: 

 قُِل ادعوا الَِّذين زعمتم ِمن دوِنِه فَالَ يمِلكُونَ كَشف الضّرِّ عنكُم والَ تحِْويالً

“Katakanlah: ‘Panggillah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah. Maka mereka tidak akan 
mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula memindahkannya.” (Al-Isra: 56) 

Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan segolongan kaum yang berdo’a 
kepada Al Masih ‘Isa, atau malaikat, ataukah sosok-sosok yang shalih dari kalangan jin. (Lihat Tafsir 
Ibnu Katsir 3/47-48) 

2- Bagaimana mungkin Rasulullah shallallahu alaihi wasallam rela dikatakan bahwa dirinya mampu 

melepaskan ikatan (kesulitan), menghilangkan kesusahan, dsb, sedangkan Al Qur’an menyuruh beliau untuk 
berkata: 

 قُلْ الَ أَمِلك ِلنفِْسي نفْعاً والَ ضرّا ِإالَّ ما شاَء اُهللا ولَو كُنت أَعلَم الْغيب الَستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِّني السّوُء ِإنْ أَنا ِإالَّ نِذير وبِشير ِلقَوٍم يؤِمنونَ

“Katakanlah: ‘Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak 

kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, 
tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. 
Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman’.” 
(Al-A’raf: 188) 

Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, “Berdasarkan kehendak 
Allah dan kehendakmu”. Maka beliau bersabda: 

هدحاَء اُهللا وا شا؟ قُلْ مِّهللا ِند ِنيلْتعأَج 

“Apakah engkau hendak menjadikan bagi Allah sekutu? Ucapkanlah: Berdasarkan kehendak Allah semata.” 

(HR. An-Nasai dengan sanad yang hasan) 

Shalawat Nariyah(munfarijah) dan Khasiatnya. 

 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillahhirobbil 'alamin, saya selaku owner blog ini akan mengisi kategori yang telah lama di diamkan dan tidak pernah update, 
kategori itu adalah Lirik dan Mp3 Shalawat . Ada beberapa Shalawat yang banyak digunakan di antaranya seperti : 

Shalawat Nariyah adalah shalawat yang dibacakan atau dimasukkan kedalam tahlil, tawasul, maulid dan sebagainya. Nama lain dari 
Shalawat Nariyah adalah Shalawat Munfarijah . Shalawat ini terkenal dengan banyak khasiat di dalamnya diantaranya adalah : 

Orang susah karena kehilangan barang, hendaklah membaca shalawat Munfarijah ini 4444 kali (empat ribu empat ratus 

empat puluh empat kali), Insya Allah barang yang hilang tersebut cepat kembali. Kalau barang tersebut diambil orang tidak 

sampai dikembalikan, maka orang itu akan mengalami musibah/kerusakan dengan kehendak Allah SWT. Sehubungan 

dengan itu, do'a yang dibaca setelah membaca shalawat Nariyah ini, boleh dengan bahasa Indonesia begini : "Ya Allah, 

dengan berkah Shalawat Nariyah ini, saya mohon Engkau mengembalikan barang saya.". Doa ini dibaca 11 kali (sebelas kali) 

dengan hati yang penuh harap dan sungguh-sungguh. doa ini bisa juga menggunakan bahasa daerah. 

Dibaca 444 kali (ke-2), boleh dibaca sendirian atau berjamaah, dapat melancarkan rizqi, menjauhkan dari gangguan jahat, 

memudahkan tercapainya hajat besar. 

Dibaca 40 kali setiap hari, dapat menghilangkan segala macam kesusahan, memudahkan pekerjaan, menerangkan hati, 

meluhurkan pangkat, memperbaiki budi pekerti, menghindarkan dari malapetaka dan perbuatan buruk. 

Dibaca 21 kali (dua puluh satu kali) tiap-tiap habis shalat shubuh dan maghrib akan menjaga musibah dan malapetaka 

apapun. 

Dibaca 11 kali (sebelas kali) tiap-tiap habis shalat 5 waktu (shalat maktubah) akan menjaga bala' (kerusakan) lahir dan batin. 



Syaikh Sanusi berkata : "Barang siapa membaca Shalawat Nariyah(munfarijah) ini setiap hari 11 kali, maka Allah SWT, menurunkan 
rizqiNya dari langit dan mengikutkan rizkiNya dari belakang.". 

 
Penjelasan : Sebenarnya sholawat tersebut adalah sholawat "Tafrijiyah" tetapi oleh ulama maghribi menyebutnya sholawat "Nariyah". 
Sementara mengenai sholawat ini, oleh Syaikh Muhammad At Tunisii telah memiliki khasiat yang banyak sekali, lagi sangat mena'jubkan. 
Dimana sholawat tersebut aspabila dibaca 11 kali pada setiap hari, maka Allah akan memudahkan rizqinya dan diangkat derajatnya dimata 
masyarakat. Apabila dibaca 31 kalipada setiap selesai sholat subuh, maka Allah akan memudahkan segala macam urusannya dalam setiap 
usahanya. Apabila dibaca 90 kalipada setiap harinya maka Allah akan menghilangkan keduduknnya, dimudahkan rizqinya, dijauhkan dari 
segala penyakit, dibukakan pintu kebijakan, sehingga semua orang akan menaruh rasa senang kepadanya. Apabila di baca 300 kali di dalam 
suatu majelis (secara bersama-sama), maka Allah akan mengabulkan hajatnya yang besar di samping itu akan di jauhkan dai marabahaya 
yang besar. 
Keberadaan Shalawat Nariyah memang menjadi kontroversi tersendiri di kalangan umat Islam. Ada yang mengatakan itu bid’ah, syirik 
dan sebagainya. Tapi di berbagai daerah shalawat Nariyah ini biasa jadi amalan banyak orang Islam. Shalawat Nariyah ini sering disebut 
sebagai shalawat Tafrijiyah juga.  
 
Bagi saya pribadi, apa pun bentuknya, sebuah shalawat adalah bentuk pemuliaan dan sanjungan kita kepada junjungan kita Nabi Besar 
Muhammad SAW. Ada banyak sekali bacaan shalawat yang ditujukan untuk baginda Nabi. Misalnya shalawat tausi'ul arzaq dan shalawat 
lain yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesedihan. 
 
 
Disebutkan dalam kitab Khozinatul Asror (hlm. 179) bahwa, “Salah satu shalawat yang mustajab ialah Shalawat Tafrijiyah Qurthubiyah, 
yang disebut orang Maroko dengan Shalawat Nariyah karena jika mereka (umat Islam) mengharapkan apa yang dicita-citakan, atau ingin 
menolak yang tidak disukai mereka berkumpul dalam satu majelis untuk membaca shalawat nariyah ini sebanyak 4444 kali, tercapailah apa 
yang dikehendaki dengan cepat (bi idznillah)”. 
 
“Shalawat ini juga oleh para ahli yang tahu rahasia alam diyakini sebagai kunci gudang yang mumpuni ; Dan imam Dainuri memberikan 
komentarnya : Siapa membaca shalawat ini sehabis shalat (Fardhu) 11 kali digunakan sebagai wiridan maka rezekinya tidak akan putus, 
disamping mendapatkan pangkat kedudukan dan tingkatan orang kaya”. 
 
Hadits riwayat Ibnu Mundah dari Jabir mengatakan : Rasulullah SAW bersabda : "Siapa membaca shalawat kepadaku sehari 100 kali 
(dalam riwayat lain) : Siapa membaca shalawal kepadaku 100 kali maka Allah SWT akan mengijabahi 100 kali hajatnya ; 70 hajatnya di 
akhirat, dan 30 di dunia.." 
 
Dan hadits Rasulullah SAW yang mengatakan ; Perbanyaklah shahawat kepadaku karena dapat memecahkan masalah dan menghilangkan 
kesedihan. Demikian seperti tertuang dalam kitab An-Nuzhah yang dikutib juga dalam Khozinatul Asror. 
 
Diriwayatkan juga Rasulullah di alam barzakh mendengar bacaan shalawat dan salam dan dia akan menjawabnya sesuai jawaban yang 
terkait dari salam dan shalawat tadi. Seperti tersebut dalam hadits, beliau bersabda : Hidupku, juga matiku, lebih baik dari kalian. Kalian 
membicarakan dan juga dibicarakan, amal-amal kalian disampaikan kepadaku, jika saya tahu amal itu baik, aku memuji Allah, tetapi kalau 
buruk aku mintakan ampun kepada Allah. Hadits riwayat Al-Hafizh Ismail Al-Qadhi, dalam bab Shalawat ‘Ala An-Nary. Imam Haitami 
menyebutkan dalam kitab Majma’ Az-Zawaid, ia menganggap shahih hadits diatas. 
 
Hal ini jelas bahwa Rasulullah SAW memintakan ampun umatnya di alam barzakh. Istighfar adalah doa, dan doa untuk umatnya pasti 
bermanfaat. Ada lagi hadits lain : Rasulullah SAW bersabda : "Tidak seorang pun yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan 
menyampaikan kepada ruhku sehingga aku bisa mennjawab salam itu". (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah. Ada di kitab Imam An-
Nawawi, dan sanadnya shahih) 
 
Bagi anda yang tidak setuju dengan adanya shalawat Nariyah ini, silahkan saja. Namun jangan sampai terlalu jauh mengatakan para 
pengamalnya sebagai Syirik atau Bid’ah. Ada banyak sekali hal yang tidak kita ketahui tentang agama ini. Mungkin saja anda juga tidak 
benar dengan pendapat anda. 
 
Sejarah Shalawat Nariyah  
Sholawat Nariyah adalah sebuah sholawat yang disusun oleh Syekh Nariyah. Syekh yang satu ini hidup pada jaman Nabi Muhammad 
sehingga termasuk salah satu sahabat nabi. Beliau lebih menekuni bidang ketauhidan. Syekh Nariyah selalu melihat kerja keras nabi dalam 
menyampaikan wahyu Allah, mengajarkan tentang Islam, amal saleh dan akhlaqul karimah sehingga syekh selalu berdoa kepada Allah 
memohon keselamatan dan kesejahteraan untuk nabi. Doa-doa yang menyertakan nabi biasa disebut sholawat dan syekh nariyah adalah 
salah satu penyusun sholawat nabi yang disebut sholawat nariyah. 
 
Suatu malam syekh nariyah membaca sholawatnya sebanyak 4444 kali. Setelah membacanya, beliau mendapat karomah dari Allah. Maka 
dalam suatu majelis beliau mendekati Nabi Muhammad dan minta dimasukan surga pertama kali bersama nabi. Dan Nabi pun mengiyakan. 
Ada seseorang sahabat yang cemburu dan lantas minta didoakan yang sama seperti syekh nariyah. Namun nabi mengatakan tidak bisa 
karena syekh nariyah sudah minta terlebih dahulu. 
 
Mengapa sahabat itu ditolak nabi? dan justru syekh nariyah yang bisa? Para sahabat itu tidak mengetahui mengenai amalan yang setiap 
malam diamalkan oleh syekh nariyah yaitu mendoakan keselamatan dan kesejahteraan nabinya. Orang yang mendoakan Nabi Muhammad 
pada hakekatnya adalah mendoakan untuk dirinya sendiri karena Allah sudah menjamin nabi-nabiNya sehingga doa itu akan berbalik 
kepada si pengamalnya dengan keberkahan yang sangat kuat. 
 
Jadi nabi berperan sebagai wasilah yang bisa melancarkan doa umat yang bersholawat kepadanya. Inilah salah satu rahasia doa/sholawat 
yang tidak banyak orang tahu sehingga banyak yang bertanya kenapa nabi malah didoakan umatnya? untuk itulah jika kita berdoa kepada 
Allah jangan lupa terlebih dahulu bersholawat kepada Nabi SAW karena doa kita akan lebih terkabul daripada tidak berwasilah melalui 
bersholawat. 
 
Inilah riwayat singkat sholawat nariyah. Hingga kini banyak orang yang mengamalkan sholawat ini, tak lain karena meniru yang dilakukan 
syekh nariyah. Dan ada baiknya sholawat ini dibaca 4444 kali karena syekh nariyah memperoleh karomah setelah membaca 4444 kali. Jadi 
jumlah amalan itu tak lebih dari itba' (mengikuti) ajaran syekh. 
 
 
Agar bermanfaat, membacanya harus disertai keyakinan yang kuat, sebab Allah itu berada dalam prasangka hambanya. Inilah pentingnya 
punya pemikiran yang positif agar doa kita pun terkabul. Meski kita berdoa tapi tidak yakin (pikiran negatif) maka bisa dipastikan doanya 
tertolak. 

Tanya: 

Saya pernah membaca artikel tentang shalawat nariyah di Konsultasi Syariah. Pertanyaannya mengapa Konsultasi Syariah.com 
mempermasalahkan shalawat nariyah. Padahal ini shalawat yg baik, memiliki banyak fadhilah. 

Itu saja, mohon tanggapannya. 



Dari: Obet, jawa tengah 

Jawaban: 

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, amma ba’du, 

Berikut penjelasan salah satu situs yang menyebutkan keutamaan shalawat nariyah, 

“Jika mendapat kesusahan karena kehilangan barang, hendaknya membaca sholawat ini sebanyak 4444 kali. Insya Allah barang yang 
hilang tersebut akan cepat kembali. Jika barang tersebut dicuri orang dan tidak dikembalikan, maka pencuri tersebut akan mengalami 
musibah dengan kehendak Allah swt. …. 

Untuk melancarkan rezeki, memudahkan tercapainya hajat yang besar, menjauhkan dari gangguan jahat, baca sholawat ini sebanyak 444 
kali, boleh dibaca sendiri atau berjamaah. Syeih Sanusi berkata: “ Barangsiapa secara rutin membaca shalawat ini setiap hari sebanyak 
11 kali maka Allah swt akan menurunkan rezekinya dari langit dan mengeluarkannya dari bumi serta mengikutinya dari belakang meski 
tidak dikehendakinya…” 

Jika orang yang mengamalkan shalawat nariyah bersedia untuk merenung sejenak – berfikir sejenak saja dengan akal sehatnya – dia akan 
bisa menyimpulkan hal yang aneh mengenai shalawat nariyah.  

Pertama, semua manusia yang bisa membaca telah sepakat bahwa shalawat nariyah tidak pernah diajarkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam, sahabat, tabiin, tabi’ tabiin, para ulama imam madzhab, maupun para ulama ahlus sunah yang menjadi sumber rujukan. Kita 
sendiri tidak tahu, kapan pertama kali shalawat ini diajarkan. Yang jelas, shalawat ini dicetak dalam buku karya Al-Barzanji yang banyak 
tersebar di tanah air. 

Nah.., jika deretan manusia shaleh yang menjadi sumber rujukan ibadah tidak pernah mengenal shalawat ini, bagaimana mungkin ada 
embel-embel fadhilah & keutamaannya. Dari mana sumber fadhilah yang disebutkan? Amalannya saja tidak pernah dikenal di masa Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat, bagaimana mungkin ada fadilahnya?? 

Ini jika mereka bersedia untuk berfikir. 

Kedua, beberapa orang ketika diingatkan bahwa shalawat nariyah tidak pernah dikenal dalam islam, dia berontak dan berusaha membela. 
Bila perlu harus menumpahkan darah, demi shalawat nariyah. 

Jika orang ini bersedia untuk berfikir dan merenung, seharunya dia malu dengan tindakannya. 

Saya ulangi, mereka yang membela shalawat nariyah, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa shalawat nariyah tidak pernah dikenal oleh 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat. Lantas mengapa harus dibela-bela? 

Jika dia membela kalimat laa ilaaha illallah, dan memusuhi orang yang melarang membaca kalimat tauhid itu, ini perjuangan yang 
bernilai pahala. Karena kalimat tauhid adalah pembeda antara muslim dan kafir. 

Tapi membela shalawat nariyah, apanya yang mau dibela? Apakah ini menjadi pembeda antara muslim dan kafir? Atau pembeda antara 
pengikut Nabi dan musuh Nabi? 

Apakah dengan tidak membaca shalawat nariyah orang jadi berdosa? Apakah meninggalkan shalawat nariyah akan masuk neraka? 

Bukankah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat tidak pernah mengenalnya dan tidak pernah mengamalkannya? Bukankah 
shalawat nariyah tidak pernah dikenal dalam islam? 

Ini jika dia bersedia untuk berfikir. 

Ketiga, jika kita perhatikan, dalam shalawat nariyah terdapat beberapa bait yang maknanya sangat berbahaya. Pengkultusan kepada Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Semua kaum muslimin menghormati dan mencintai beliau. Namun apapun alasannya, sikap 
kultus kepada manusia siapapun, tidak pernah dibenarkan dalam islam. 

Allah ingatkan status Rasul-Nya kepada umat manusia, bahwa sekalipun beliau seorang nabi & rasul, beliau sama sekali tidak memiliki 
sifat-sifat ketuhanan. 

 

Katakanlah: “Aku tidak berkuasa memberikan manfaat bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. 
dan Sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa 
kemudharatan. aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Al-
A’raf: 188). 

Kita perhatikan, Allah sampaikan bahwa Nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah manusia biasa, seperti umumnya manusia. Semua 
sifat manusia ada pada dirinya, sehingga sama sekali tidak memiliki kemampuan di luar batas yang dimiliki manusia. Beliau tidak bisa 
mendatangkan rizki, tidak mampu menolak musibah dan balak, selain apa yang dikehendaki Allah. Beliau juga tidak bisa mengetahui hal 
yang ghaib, selain apa yang Allah wahyukan. Hanya saja, beliau adalah seorang uturan, basyir wa nadzir, yang bertugas menjelaskan 
syariat. Sehingga beliau wajib ditaati sepenuhnya. 

Dalam shalawat nariyah, terdapat kalimat pengkultusan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang itu bertentangan dengan kenyataan 
di atas. 

Lafadz tersebut adalah: 



AُUِ�Vََّا�� �ِ��ِ� ا�َ�َ<اWُUِ َو Iَُ/�ُل ِِ �Xَ0ْIُا�6َُ�ُب َو �ِ� Iـُــْ/َ�ُ� ِ�ِ� ا�0َ2ُُ� َوKَ/ْIَِ�ُج ِ

Rincian: 

( 4BBBBBBG@ا� �BBBBBB� "BBBBBB�02) 

: Segala ikatan dan kesulitan bisa lepas karena Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam 

 (و�BBBBBBQ02ج ��BBBBBB ا��BBBBBBOب  )

: Segala bencana bisa tersingkap dengan adanya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam 

(-Rا�BBBBBBBا�� �BBBBBBB� 
BBBBBBB#G2و) 

: Segala kebutuhan bisa terkabulkan karena Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam 

(  SBBBBBBR�Tا�� �BBBBB� ل�BBBBB02و) 

: Segala keinginan bisa didapatkan dengan adanya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam 

Empat kalimat di atas merupakan pujian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika kita perhatikan, empat 
kemampuan di atas merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh makhluk-Nya siapa pun orangnya. 
Karena yang bisa menghilangkan kesulitan, menghilangkan bencana, memenuhi kebutuhan, dan mengabulkan keinginan serta doa, 
hanyalah Allah. Seorang Nabi atau bahkan para malaikat sekalipun, tidak memiliki kemampuan dalam hal ini. 

Seorang guru qiraah memberikan pengumuman kepada para muridnya: 

“Siapa yang membuat lagu qiraah SELAIN yang saya ajarkan, saya TIDAK akan memberikan nilai, apapun bentuk lagu qiraah itu. Dan 
jika lagu qiraah yang baru itu fals, gak enak didengar, akan didenda 100 juta.” 

Kira-kira, apa yang akan dilakukan oleh siswa. Dari pada gitu, mending ikutin aja lagu qiraah yang diajarkan guru. 

Orang yang mengamalkan shalawat nariyah, apa bisa dia harapkan dari amal ini? Mengharapkan pahala? Pahala dari mana, sementara tidak 
pernah ada janji pahala, dan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan sahabat sendiri tidak pernah mengenalnya? 

Terlebih dalam shalawat nariyah terdapat kalimat yang membahayakan secara aqidah. 

Itu sedikit renungan, jika mereka mau berfikir. 

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina www.KonsultasiSyariah.com) 

Artikel ini didukung oleh Zahir Accounting Software Akuntansi Terbaik di Indonesia. 

Dukung Yufid dengan menjadi SPONSOR dan DONATUR 

Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dalam barisan orang-orang yang beriman. Kita memohon kepada Allah 

agar kita semua diberi kekuatan untuk bisa istiqomah di atas tauhid sampai mati. 

Semua umat Islam sepakat bahwa syirik adalah dosa yang sangat besar, yang tidak akan Allah ampuni jika dibawa sampai 

mati, dan pelakunya belum bertaubat. 

Namun sayangnya banyak orang yang tidak memahami pengertian yang tepat tentang syirik. Akibatnya banyak orang yang 

melakukan perbuatan syirik namun dia tidak merasa kalau dirinya telah melakukan kesyirikan. 

Bahkan yang lebih menyedihkan, ada orang yang melakukan kesyirikan namun dia merasa sedang melakukan ibadah. 

Sehingga sangat sulit bagi orang yang terjerumus ke dalam perbuatan ini untuk diingatkan. Karena bagaimana mungkin 

perbuatannya bisa disalahkan sementara dia meyakini bahwa dirinya sedang mendapatkan pahala dengan perbuatannya. 

Kita ucapkan innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun, ada musibah besar yang menimpa kaum muslimin, melakukan 

perbuatan yang mendatangkan murka Allah namun dia merasa sedang mendapatkan pahala dari Allah. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, 

#ْNُ #َْه =ْ_ُRُِّ *َXُ 9َ6�ِ!َJْaَ�ْ�8ِ ��ً�	َ�ْ9َ6 ( ) َأDَِّا� َّ#bَ =ْ@ُ

� اْ�َ+َ
�ِة ِ%[ 1َْ�َُXُّْ/6َْ+َ!ُ �َن َوُهْ= ا� =ْ@َُّX2ُْ*ً�� 6ُْ+ِ!ُ*�َن َأ 

“Katakanlah (wahai Muhammad): Apakah telah kami sampaikan kepada kalian tentang orang yang paling rugi perbuatannya? 

Mereka itulah orang-orang yang sesat amal perbuatan mereka di dunia sementara mereka bahwa diri mereka sedang 

berbuat kebaikan.” (QS. Al Kahfi: 103-104) 

Sungguh benar apa yang disebutkan dalam sebuah hadis: 

 ا�*	????# بد8????[ ,9 أJ>?????� اd,3     هCD %?????[ ا�P?????�ك

“Sesungguhnya syirik pada umat ini (umat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam) lebih samar dari pada jejak semut.” 

(disebutkan oleh Syaikhul Islam dalam kitab Al-Iman dan dinilai shahih oleh Al-Albani). 

Betapa tersembunyi dan samarnya gambaran syirik yang disampaikan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika hanya 

dilihat secara selintas tanpa diamati dengan seksama maka tidak mungkin orang akan bisa melihatnya. Karena itulah banyak 

di antara kaum muslimin yang terjerumus ke dalamnya. Namun, sayangnya banyak orang yang dirinya merasa aman dari 



kesyirikan. Hanya kepada Allah kita berlindung… 

Pengertian Syirik 

Untuk menilai dan memahami apakah terdapat kesyirikan pada shalawat nariyah, terlebih dahulu kami sampaikan pengertian 

syirik. Secara bahasa syirik artinya menduakan atau menggolongkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. 

Sedangkan secara istilah, ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ulama. Definisi yang paling bagus adalah 

definisi yang dibawakan oleh syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qosim dalam catatan beliau untuk kitab tauhid, beliau 

memberi keterangan bahwa 

36�?????????!� �
????F Mا  M�????????8 ]?????% ء]???f 9, g>�??????VJ Mا  

“Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi sifat khusus bagi Allah.” 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman menceritakan teriakan orang musyrik ketika di akhirat: 

 اْ�َ��َ�ِ	
9َ 8َِ�بِّ Xَُ!�6ُِّ_ْ= ِإْذ ( ) ُ,ِ 
bَ 9ٍَ��ٍل َ�ِ>[ �ُآ*َّ ِإْن َ����َِّ�

“Demi Allah, sesungguhnya kami dulu (di dunia) berada dalam kesesatan yang nyata. Karena kami mempersekutukan kalian 

(para sesembahan selain Allah) dengan Rab semesta alam.” (QS. As-Syu’ara: 97 – 98) 

Ketika ada makhluk yang derajatnya diangkat tinggi-tinggi, sehingga berada pada derajat yang setara dengan Allah, itulah 

syirik. 

Ketika ada makhluk yang dianggap mampu mengabulkan doa atau mampu menghilangkan bencana, atau mampu 

mewujudkan keinginan, atau memiliki kemampuan lainnya yang hanya dimiliki oleh Allah maka itulah syirik. 

Karena yang memiliki kemampuan semua ini hanya Allah. Artinya sifat ini adalah sifat khusus bagi Allah yang tidak dimiliki 

oleh makhluk. 

Barangsiapa yang memberikan sifat-sifat ini kepada selain Allah, siapa pun orangnya, maka dia berarti telah merampas hak 

khusus Allah. Itu sebabnya, syirik merupakan tindakan kezhaliman yang paling besar, karena syirik telah merampas hak Dzat 

Yang Maha Besar, yaitu Allah Ta’ala. Allah berfirman, menceritakan nasihat Luqman: 


ٌ= َ�ُ�ْ�ٌ= ا�Pِّْ�َك ِإنَّ Pْ�ُ �َِّ���8ِِ�ْك َ�� 8َُ*[َّ �6َ�ِ�َ 

“Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah (syirik) adalah kezaliman yang besar.” (QS. Al-

Isra: 13) 

Syirik dalam Salawat Nariyah 

Mari kita beralih pada pembahasan shalawat nariyah. Ada beberapa hal yang patut dikoreksi dari shalawat ini: 

Pertama,  

pada shalawat ini terdapat beberapa lafadz yang maknanya telah melanggar pengertian syirik di atas. Lafadz tersebut 

adalah: 

 ا���Fََِّ<5ُ 8ِِ� ُ�َ*�ُل َو ا�َ+َ�اِ<jُ 8ِِ� َوُ�ْ$َ;� َ�ُبا�ُ_ 8ِِ� َوَ�ْ*َ>ِ�ُج ا�ُ�َ$ُ/ 8ِِ� �ـُــْ*َ+ُ#

Rincian: 

 (ا��$??????/ 8???� �*+??????# )

: Segala ikatan dan kesulitan bisa lepas karena Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam 

 (ا�_????�ب 8???� و�*>??????????�ج)

: Segala bencana bisa tersingkap dengan adanya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam 

 (ا�+??????�ا<j 8???� و�$;?????????�)

: Segala kebutuhan bisa terkabulkan karena Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam 

 (ا���F<?????5 8???� �*??????�ل و)

: Segala keinginan bisa didapatkan dengan adanya Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam 

Empat kalimat di atas merupakan pujian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika kita 

perhatikan, empat kemampuan di atas merupakan kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh 

makhluk-Nya siapa pun orangnya. Karena yang bisa menghilangkan kesulitan, menghilangkan bencana, memenuhi 

kebutuhan, dan mengabulkan keinginan serta doa hanyalah Allah. 

Seorang Nabi atau bahkan para malaikat tidak memiliki kemampuan dalam hal ini. Oleh karena itu, ketika pujian-pujian ini 

ditujukan kepada selain Allah (termasuk kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam) maka berarti telah 

menyamakan makhluk tersebut dengan Allah dalam perkara yang menjadi hak khusus bagi Allah. Cukuplah kita ingat firman 

Allah yang memerintahkan Nabi-Nyashallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mengatakan: 

#ْNُ ]ِّXِإ ��َ Aُ�ِ,ًّْا َ�ُ_ْ= َأ�bَ ��َا َو/ًfََر 

“Katakanlah (wahai Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam): Aku tidak memiliki kemampuan untuk menghindarkan kalian 

dari bahaya dan tidak pula mampu memberi kebaikan pada kalian.” (QS. Al-Jin: 21) 



Dalam ayat yang lain, Allah juga menegaskan: 

#ْNُ ��َ Aُ�ِ,َْأ ]!ِ<ْ*َ�ِ ��ً<ْXَ ��ًَّا َو�bَ �ََّء َ,� ِإ��fَ �َُّ5َ َأْ�َ�ُ= ُآْ*ُ� َوَ�ْ� ا��
ْkَ�ْْ�ُت اmَ_ْBَ1ْ��َ 9َ,ِ �ِ
ْUَ�ِْإْن ا�!ُّ�ُء َ,!َِّ*َ[ َوَ,� ا �Xَ6ٌ� ِإ�َّ� َأDِXَ �ٌ
Pِ8ََن6ُْ\ِ,ُ*� ِ�َ$ْ�ٍم َو 

“Katakanlah (wahai Muhammad), aku tidak mampu memberikan manfaat maupun menimpakan bahaya untuk diriku, selain 

apa yang dikehendaki Allah. Andaikan aku tahu hal yang gaib, tentu aku akan memperbanyak untuk mendapatkan kebaikan 

dan tidak mungkin ada bencana yang menimpaku. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kaum 

yang beriman.” (QS. Al-A’raf: 188) 

Itulah pengakuan beliau yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala. Artinya, beliau sama sekali tidak memiliki 

sifat-sifat ketuhanan. Beliau sama sekali tidak memiliki kemampuan sebagaimana yang dimiliki Allah, seperti mengabulkan 

doa atau menghilangkan bencana. 

Bukankah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri juga pernah mengatakan kepada Fatimah, “Wahai Fatimah, lakukanlah 

apa yang kamu inginkan, (namun ingat) saya tidak mampu melindungimu dari (adzab) Allah sedikit pun.” (HR. Al Bukhari 

dan Muslim). 

Bahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri tidak bisa menghalangi keburukan dan kondisi kekurangan yang menimpa 

beliau dan para sahabat. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah perjalanan beliau, bahwasanya beliau pernah terluka 

ketika Perang Uhud, kaki beliau berdarah-darah karena dilempari orang-orang kafir, beliau merasakan lapar hingga perut 

beliau diganjal dengan dua batu, beliau pernah jatuh dari kendaraan, beliau pernah tersihir dan masih banyak bencana dan 

kesulitan yang beliau alami ketika berdakwah. 

Jika beliau sendiri tidak mampu menyelamatkan diri beliau sendiri dari segala bentuk kesulitan, bagaimana mungkin diri 

beliau bisa menyelamatkan orang lain dari kesulitan. Semua ini terjadi karena beliau adalah seorang hamba dan manusia 

biasa. Hanya saja perintah dan larangan beliau ditaati karena kedudukan beliau sebagai seorang utusan Allah Ta’ala. 

Kedua, dalam shalawat ini terdapat pujian yang berlebihan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

Sementara pujian berlebihan kepada beliau merupakan salah satu sikap yang dilarang keras oleh beliau shallallahu ‘alaihi 

wa sallam. 

Suatu ketika ada seorang sahabat memuji Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan mengatakan: “Engkau adalah manusia 

terbaik di antara kami, putra dari manusia terbaik kami,…” kemudian beliau bersabda, “Janganlah kalian berlebih-lebihan 

dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa ‘alaihi wa sallam. Aku 

hanyalah seorang hamba, maka sebutlah Aku: Hamba Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Syaikh 

Syu’aib Al Arnauth). 

Jika pujian semacam ini dilarang oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, padahal di sana tidak mengandung ungkapan 

kesyirikan, maka bagaimana lagi dengan pujian yang mengandung kalimat-kalimat kesyirikan. 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Wahai manusia, hati-hatilah kalian (jangan sampai) melakukan ghuluw 

(bersikap berlebihan) dalam beragama. Karena sesungguhnya sikap ini telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian.” 

(HR. Ibn Majah dan dishahihkan Syaikh Al Albani). 

Ketiga,  

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah mengajarkan bentuk shalawat semacam ini. 

Shalawat yang beliau ajarkan adalah shalawat yang sering dibaca ketika shalat pada saat duduk tasyahud. 

Dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, Dari sahabat Ka’ab bin ‘Ujrah radhiallahu ‘anhu, beliau 

mengatakan, “Wahai Rasulullah, Allah telah mengajari kami bagaimana cara memberi salam kepadamu, tapi bagaimanakah 

cara memberikan shalawat kepadamu?” Kemudian Nabishallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bacalah: 


ٌ/ ِإAََّX ، 8َْ�اِه
َ=ِإ nِل َ�َ�� �2ََّْ
َ� َآَ	� ، ُ,َ+	ٍَّ/ nِل َوَ�َ�� ُ,َ+	ٍَّ/ َ�َ�� 2َ#ِّ ا��َُّ@=َّ	ِ"َ ،/ٌ
Hِ,َ 


ٌ/ ِإAََّX ، ِإ8َْ�اِه
َ= nِل َ�َ�� �8ََرْآَ� َآَ	� ُ,َ+	ٍَّ/، nِل َوَ�َ�� ُ,َ+	ٍَّ/ َ�َ�� �8َِرْك ا��َُّ@=َّ	ِ"َ /ٌ
Hِ,َ 

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa shalawat ini adalah shalawat terbaik, dengan ditinjau dari beberapa sisi: 

- Shalawat ini diajarkan langsung oleh Nabi kepada sahabat yang bertanya tentang shalawat. Padahal setiap 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya tentang masalah agama, maka beliau akan memberikan jawaban terbaik sesuai 

dengan apa yang Allah ajarkan. 

- Dzahir hadis menunjukkan bahwa sebelumnya sahabat tidak tahu cara bershalawat, kemudian baru diajari Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam. Ini menunjukkan bahwa shalawat tersebut adalah cara bershalawat kepada beliau yang ditetapkan oleh 

syariat Islam. Oleh karena itu, orang yang membaca shalawat yang tidak diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam dikhawatirkan sudah dianggap telah mengganti ajaran beliau dengan ajaran yang lain. 

- Shalawat ini dibaca pada saat shalat. ini menunjukkan keistimewaan pada shalawat ini. 

Keempat, 

 dari sisi penamaan. 

Shalawat ini diberi nama dengan shalawat naariyah (LSSSSSSSSر��ا��). Patut diketahui bahwa kata naariyah merupakan pecahan dari 

kata naar (ر�SSSSSا��) yang artinya api. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang isinya doa diberi nama yang mengesankan sesuatu 

yang buruk. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa ditinjau dari sisi namanya menunjukkan bahwa orang yang 

membuat shalawat ini adalah orang yang tidak paham agama dan kurang memahami kosa kata bahasa Arab. Dan ini 

sekaligus bukti bahwa shalawat ini bukanlah bagian dari ajaran syariat. 



Allahu waliyyut taufiiq 

Mari kita berupaya semaksimal mungkin menghindari kesyirikan, sebagaimana semangat ini diajarkan oleh Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam dan para sahabat 

Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. 

Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasi Syariah) 

 

Mereka kaum Sufi meyakini bahwa Shalawat Nariyah memiliki faedah yakni: 

“…Jika mendapat kesusahan karena kehilangan barang, hendaknya membaca sholawat ini sebanyak 4444 kali. Insya Allah 

barang yang hilang akan cepat kembali. Jika barang tersebut dicuri orang dan tidak dikembalikan, maka pencuri tersebut 

akan mengalami musibah dengan kehendak Allah swt. Setelah membaca Sholawat ini hendaknya membaca do’a sebagai 

berikut (boleh dibaca dengan bahasa Indonesia): “ Ya Allah, dengan berkah Sholawat Nariyah ini, saya mohon Engkau 

kembalikan barang saya”. Doa ini dibaca 11 kali dengan hati yang penuh harap dan sungguh-sungguh..” 

Bagaimana tinjauan Syari’ah terhadap “Shalawat Nariyah” dari para Ulama Ahlussunnah Waljama’ah?Berikut ini artikel yang 

ditulis oleh Al-Ustadz Abu Karimah Askari Al-Bugisi Hafidzahullah, semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita 

semua. 

***** 

Shalawat jenis ini banyak tersebar dan diamalkan di kalangan kaum muslimin. Bahkan ada yang 

menuliskan lafadznya di sebagian dinding masjid. Mereka berkeyakinan, siapa yang membacanya 

4444 kali, hajatnya akan terpenuhi atau akan dihilangkan kesulitan yang dialaminya.  

Berikut nash shalawatnya: 
 

 

Allahumma sholli sholaatan kaamilatan Wa sallim salaaman taaman ‘ala sayyidinaa Muhammadin 

Alladzi tanhallu bihil ‘uqadu, wa tanfariju bihil kurabu, wa tuqdhaa bihil hawaa’iju Wa tunaalu bihir 

raghaa’ibu wa husnul khawaatimi wa yustasqal ghomaamu bi wajhihil kariimi, wa ‘alaa aalihi, wa 

shahbihi ‘adada kulli ma’luumin laka 
“Ya Allah, berikanlah shalawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada Baginda kami Muhammad yang dengannya 
terlepas dari ikatan (kesusahan) dan dibebaskan dari kesulitan. Dan dengannya pula ditunaikan hajat dan diperoleh segala 
keinginan dan kematian yang baik, dan memberi siraman (kebahagiaan) kepada orang yang sedih dengan wajahnya yang 
mulia, dan kepada keluarganya, para shahabatnya, dengan seluruh ilmu yang engkau miliki.” 

Ada beberapa hal yang perlu dijadikan catatan kaitannya dengan shalawat ini: 

1- Sesungguhnya aqidah tauhid yang diseru oleh Al Qur’anul Karim dan yang diajarkan kepada kita dari 

Rasulullah shallallahu laiahi wasallam, mengharuskan setiap muslim untuk berkeyakinan bahwa Allah-lah 

satu-satunya yang melepaskan ikatan (kesusahan), membebaskan dari kesulitan, yang menunaikan hajat, 

dan memberikan manusia apa yang mereka minta. 

Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim berdo’a kepada selain Allah untuk menghilangkan 

kesedihannya atau menyembuhkan penyakitnya, walaupun yang diminta itu seorang malaikat 

yang dekat ataukah nabi yang diutus. Telah disebutkan dalam berbagai ayat dalam Al Qur’an yang 

menjelaskan haramnya meminta pertolongan, berdo’a, dan semacamnya dari berbagai jenis ibadah kepada 

selain Allah Azza wajalla. Firman Allah: 

 
 تحِْويالً والَ عنكُم الضّرِّ كَشف يمِلكُونَ فَالَ دوِنِه ِمن زعمتم الَِّذين ادعوا قُِل

 

“Katakanlah: ‘Panggillah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah. Maka mereka tidak akan 

mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula memindahkannya.” (Al-Isra: 56) 

Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan  

 

 

segolongan kaum yang berdo’a kepada Al Masih ‘Isa, atau malaikat, ataukah sosok-sosok yang 

shalih dari kalangan jin. (Lihat Tafsir Ibnu Katsir 3/47-48) 

 

2- Bagaimana mungkin Rasulullah shallallahu alaihi wasallam rela dikatakan bahwa dirinya mampu 

melepaskan ikatan (kesulitan), menghilangkan kesusahan, dsb, sedangkan Al Qur’an menyuruh beliau untuk 

berkata: 

 

 الْغيب أَعلَم كُنت ولَو اُهللا شاَء ما ِإالَّ ضرّا والَ نفْعاً ِلنفِْسي أَمِلك الَ قُلْ

تكْثَرتالَس ِر ِمنيا الْخمو ِنيّسُء موّا ِإنْ السِإالَّ أَن رِذين رِشيبٍم ونَ ِلقَووِمنؤي 

“Katakanlah: ‘Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak 

kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, 



tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa 

kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang 

yang beriman’.” (Al-A’raf: 188) 

Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu mengatakan, “Berdasarkan kehendak 

Allah dan kehendakmu”. Maka beliau bersabda: 

ِنيلْتعا؟ ِهللا أَجّا قُلْ ِنداَء ماُهللا ش هدحو 

“Apakah engkau hendak menjadikan bagi Allah sekutu? Ucapkanlah: Berdasarkan kehendak Allah semata.” 

(HR. An-Nasai dengan sanad yang hasan) 

(Lihat Minhaj Al-Firqatin Najiyah 227-228, Muhammad Jamil Zainu) 

 

KEUTAMAAN MEMBACA SHALAWAT 

Salah satu amalan istimewa dalam ajaran Islam yang dijanjikan pahala berlipat ganda adalah membaca shalawat kepada 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam Banyak nash (dalil) dari al-Qur’an maupun hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam yang memotivasi untuk memperbanyak amalan mulia ini. Di antaranya : 

Firman Allah Ta’ala: 

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian 

untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya (QS. al-Ahzab/33: 56). 

Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam Tafsirnya[1], Allah Ta’ala memberitahukan kepada para hamba-Nya 

kedudukan Rasulullah di sisi-Nya di hadapan para malaikat. Allah Ta’ala memuji beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam, di 

hadapan mereka, begitu pula mereka bershalawat kepada beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu 

AllahTa’ala memerintahkan para penghuni bumi untuk bershalawat dan mengucapkan salam bagi beliauShallallahu ‘alaihi wa 

sallam, agar berpadu pujian para penghuni langit dengan para penghuni bumi semuanya untuk beliau        .” 

Dalam hadits, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Bershalawatlah kalian untukku. Sesungguhnya barang siapa 

bershalawat untukku satu kali, niscaya Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali” (HR. Muslim 1/288289 no. 384) 

Dalam Tuhfah al-Ahwadzi, al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan bahwa maksud dari shalawat Allah    , untuk para 

hamba-Nya adalah Allah merahmati mereka dan melipatgandakan pahalanya. 

Dan masih banyak dalil lain yang menunjukkan keutamaan membaca shalawat untuk Nabi Karena itulah, tidak mengherankan 

jika dari dulu, para ulama Islam berlomba-lomba menulis buku khusus guna memaparkan keutamaan membaca shalawat. 

Contohnya, Fadhlush Shalat ‘ald an-Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam, karya Imam Isma’il bin Ishaq al-Qadhi rahimahullah (199-282 H), jala’ul Afham fi Fadhlish Shaldt 

wa as-Salam ‘ald Muhammadin Khairil Anam karya Imam Ibn Qayyim al-jauziyyah rahimahullah(691-751 H) dan lain-lain.[2] 

IKHLAS DAN MENELADANI RASUL SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM DALAM BERSHALAWAT 

Dari keterangan di atas, nampak begitu jelas bahwa membaca shalawat merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam. 

Dan sebagaimana telah diketahui bersama, berdasarkan dalil al-Qur’an dan Sunnah serta keterangan para Ulama, bahwa 

setiap ibadah akan diterima di sisi Allah Ta’ala kalau memenuhi dua syarat. Yakni dijalankan secara ikhlas karena Allah dan 

sesuai dengan tuntunan Rasulullah  Shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Fakhruddin ar-Razy rahimahullah (544-606 H) menyimpulkan dua syarat sah ibadah tersebut dari firman AllahTa’ala : 

 

“Barangsiapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha melakukan amalan yang mengantarkan kepadanya, sementara 

ia jugs seorang mukmin; maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik.” (Qs. Al-Isra / 17:19). 

Kata beliau rahimahullah, “Syarat pertama, mengharapkan pahala akhirat  dari amalannya. jika niat ini tidak ada maka dia 

tidak akan memetik manfaat dari amalannya. Sebab Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

 

“Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya” (HR. Bukhari, 1/9 no. 1- al-Fath) 

 

Juga karena tujuan beramal adalah untuk menerangi hati dengan mengenal Allah serta mencintai-Nya. Ini tidak akan tercapai 

kecuali jika seseorang meniatkan amalannya guna beribadah kepada Allah dan meraih ketaatan pada-Nya. 

Syarat kedua, ada dalam firman Allah Ta’ala, yang artinya, “berusaha melakukan amalan yang mengantarkan 

kepadanya” maksudnya adalah hendaknya amalan yang diharapkan bisa mengantarkan pada akhirat itu adalah amalan yang 

memang bisa mewujudkan tujuan tersebut. Dan suatu amalan tidak akan dianggap demikian, kecuali jika termasuk amal 

ibadah dan ketaatan. Banyak orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta’aladengan melakukan amalan-amalan yang 

batil”.[3] 

Imam Ibn Katsir rahimahullah (700-774 H) mempertegas, “Agar amalan diterima, maka harus memenuhi dua syarat. Pertama, 

ikhlas karena Allah semata dan kedua, benar sesuai syariat. Manakala suatu amalan dikerjakan secara ikhlas, namun tidak 

benar (sesuai syariat), maka amalan tersebut tidak diterima. Rasulullah bersabdaShallallahu ‘alaihi wa sallam: 

“Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan itu akan tertolak” (HR. 

Muslim 3/1343 no. 1718 dari Aisyah radhiyallahu ‘anha). 

Begitu pula jika suatu amalan sesuai dengan syariat secara lahiriyah, namun pelakunya tidak mengikhlaskan niat untuk Allah; 

amalannya pun juga akan tertolak.”[4] 

Karena membaca shalawat merupakan ibadah dan amal shalih, maka supaya amalan tersebut diterima oleh AllahTa’alaharus 

pula terpenuhi dua syarat tersebut di atas, yakni ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam. 

Ikhlas dalam bershalawat berarti :  



-          Hanya mengharapkan ridha Allah Ta’aladan pahala dari-Nya. 

-          Teks shalawat yang dibaca tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip ikhlas. Atau dengan kata 

lain, tidak bermuatan syirik dan kekufuran, semisal istighatsah kepada selain Allah Ta’ala, menisbatkan sesuatu yang 

merupakan hak khusus Allah kepada selain-Nya dan yang semisal. Aturan kedua ini tentunya diterapkan pada teks-teks 

shalawat produk manusia, bukan berasal dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam.Sebab, jika teks shalawat itu bersumber dari 

sosok yang ma’shum ,Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam maka ini di luar konteks pembicaraan kita, lantaran tidak mungkin 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan sesuatu yang berisi kesyirikan dan kekufuran. 

Meneladani Rasulullah  Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam bershalawat , maksudnya : 

-          Mencontoh shalawat yang diajarkan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan inilah yang paling utama. 

-          Bila menggunakan susunan shalawat dari selain Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam,disyaratkan tidak mengandung 

unsur kesyirikan maupun ghuluw (sanjungan yang berlebihan) kepada beliau. 

-          Bershalawat untuk beliau pada momen-momen yang beliau syariatkan.[5] 

-          Memperbanyak membaca shalawat semampunya, dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta’ala dalam QS. al-

Ahzab/33:56 dan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tersebut di atas. 

Setelah pemaparan mukadimah yang berisi beberapa kaidah penting, saatnya kita memasuki inti pembahasan. 

SHALAWAT NARIYYAH DALAM TIMBANGAN 

Di kalangan kaum Muslimin Indonesia, amat banyak teks shalawat yang tersebar. Seperti, shalawat Fatih, shalawat Munjiyat, 

shalawat Thibbul Qulub, shalawat Wahidiyyah, dan tidak lupa sorotan kita shalawat Nariyyah. Tidak hanya mencukupkan diri 

dengan teks shalawat yang dikarang kalangan klasik, mereka juga mengandalkan redaksi-redaksi yang diciptakan kalangan 

kontemporer. Contohnya, shalawat Wahidiyyah yang dibuat pada tahun 1963 oleh salah satu penduduk Kedunglo Bandar Lor 

Kediri, KH. Abdul Majid Ma’ruf.[6] 

Selain itu, mereka juga sangat ‘kreatif’ dalam membuat aturan-aturan baca berbagai jenis shalawat tersebut, dari sisi jumlah 

bacaan, waktu pembacaan, hingga fadhilah (keutamaan) yang akan diraih oleh pembacanya. Seakan-akan itu semua ada 

landasannya dari syariat. 

Shalawat Nariyyah merupakan salah satu shalawat yang paling masyhur di antara shalawat-shalawat bentukan manusia. 

Orang-orang berlomba untuk mengamalkannya, baik dengan mengetahui maknanya, maupun tidak memahami 

kandungannya. Bahkan justru barangkali orang jenis kedua ini yang lebih dominan. Banyak orang serta merta 

mengamalkannya hanya karena diperintah tokoh panutannya, kerabat dan teman, atau tergiur dengan “fadhilah” tanpa 

merasa perlu untuk meneliti keabsahan shalawat tersebut, juga kandungan makna yang terkandung di dalamnya. 

Sebelum mengupas lebih jauh tentang shalawat ini, yang juga terkadang dinamakan dengan Shalawat Tafrijiyah Qurthubiyah, 

ada baiknya dibawakan dahulu teks lengkapnya : [7] 

Ya Alldh, limpahkanlah shalawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami 

Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, 

semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih, serta berkat dirinya yang 

mulia hujan pun turun. Semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya, di setiap detik dan hembusan nafas 

sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau 

 

 SIAPAKAH PENCIPTA SHALAWAT NARIYYAH? 

Berdasarkan referensi yang ada, kami baru bisa menemukan isyarat yang menunjukkan bahwa pencipta shalawat ini adalah 

seorang yang bernama as-Sanusy.[8] Namun hingga saat ini kami belum bisa memastikan siapakah nama lengkapnya, sebab 

yang menggunakan julukan ini amat banyak dan kami belum mendapatkan keterangan yang menunjukkan as-Sanusi 

manakah yang menciptakan shalawat tersebut. Hanya saja, yang pasti sebutan as-Sanusi ini merupakan bentuk penisbattan 

kepada tarekat sufi yang banyak tersebar di daerah Maroko, tarekat as-Sanusiyyah. 

BENARKAH PENGARANGNYA ADALAH SAHABAT NABI 

Di sebuah situs Internet tertulis: 

“Sholawat Nariyah adalah sebuah sholawat yang disusun oleh Syekh Nariyah. Syekh yang satu ini hidup pada jaman Nabi 

Muhammad sehingga termasuk salah satu sahabat Nabi. Beliau lebih menekuni bidang ketauhidan. Syekh Nariyah selalu 

melihat kerja keras Nabi dalam menyampaikan wahyu Allah, mengajarkan tentang Islam, amal saleh dan akhlaqul karimah 

sehingga Syekh selalu berdoa kepada Allah memohon keselamatan dan kesejahteraan untuk Nabi. Doa-doa yang 

menyertakan nabi biasa disebut sholawat dan Syekh Nariyah adalah salah satu penyusun sholawat nabi yang disebut 

Sholawat Nariyah. 

Suatu malam, Syekh Nariyah membaca sholawatnya sebanyak 4444 kali. Setelah membacanya, beliau mendapat karomah 

dari Allah. Maka dalam suatu majelis beliau mendekati Nabi Muhammad dan minta dimasukan surga pertama kali bersama 

Nabi. Dan Nabi pun mengiyakan. Ada seseorang sahabat yang cemburu dan lantas minta didoakan yang sama seperti Syekh 

Nariyah. Namun Nabi mengatakan tidak bisa karena Syekh Nariyah sudah minta terlebih dahulu. 

Mengapa Sahabat itu ditolak Nabi? Dan justru. Syekh Nariyah yang bisa? Para sahabat itu tidak mengetahui mengenai 

amalan yang setiap malam diamalkan oleh Syekh Nariyah yaitu mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabinya. Orang 

yang mendoakan Nabi Muhammad pada hakekatnya adalah mendoakan untuk dirinya sendiri karena Allah sudah menjamin 

nabi-nabi-Nya sehingga doa itu akan berbalik kepada si pengamalnya dengan keberkahan yang sangat kuat”.[9] 

Kesimpulan , pengarang Shalawat Nariyah konon seorang bernama Syekh Nariyah, dan dia. termasuk Sahabat 

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang telah dijamin masuk surga oleh beliau. 

Sebagai seorang Muslim mestinya tidak begitu saja menerima apa yang disampaikan padanya, tanpa klarifikasi dan penelitian, 



apalagi jika berkenaan dengan permasalahan agama. 

Sekurang-kurangnya ada dua poin yang perlu dicermati dari cerita di atas : 

1. Benarkah ada Sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang bernama Syekh Nariyah ? 

2. Dimanakah sumber kisah tentang Sahabat tersebut ? Dan adakah sanad (mata rantai periwayatan) nya ? 

Adapun berkenaan dengan poin pertama , perlu diketahui bahwa biografi para Sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam telah mendapatkan perhatian ekstra dari para Ulama Islam. Begitu banyak kitab yang mereka tulis untuk mengupas 

biografi para sahabat. Ada referensi yang ditulis untuk memaparkan biografi para sahabat beserta para Ulama sesudah 

mereka hingga zaman penulis, adapula referensi yang ditulis khusus untuk menceritakan biografi para sahabat saja. Diantara 

contoh model pertama : Hilyatul Auliya’ karya al-Hafizh Abu Nu’aim al-Asfahani (336-430 H) dan Tahdzibul Kamal karya al-

Hafizh Abul Hajjaj al-Mizzi (654-742 H). Adapun contoh model kedua, seperti :a1-Isti’ab fi Ma’rifati1 Ash-hab karya al-Hafizh 

Ibn ‘Abdil Bar (368-463 H) dan al-Ishabatu fi Tamyizish Shahabahkarya al-Hafizh Ibn Hajar al-’Asqalani (773-852 H). 

Setelah meneliti berbagai kitab di atas dan juga referensi biografi lainnya, yang biasa diistilahkan para Ulama dengan kutubut 

tarajim wa ath-thabaqat, ternyata tidak dijumpai seorang pun di antara Sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang 

bernama Nariyah. Bahkan sepengetahuan kami, tidak ada seorang pun Ulama klasik yang memiliki nama tersebut. Lalu, dari 

manakah orang tersebut berasal ?? 

Sebenarnya, orang yang sedikit terbiasa membaca kitab Ulama, hanya dengan melihat nama tersebut beserta ‘gelar’ syaikh di 

depannya, akan langsung ragu bahwa orang tersebut benar-benar Sahabat Nabi. Karena penyematan ‘gelar’ syaikh di depan 

nama Sahabat -sepengetahuan kami- bukanlah kebiasaan para Ulama dan juga bukan istilah yang lazim mereka pakai, 

sehingga terasa begitu janggal di telinga. 

Kesimpulannya : berdasarkan penelaahan kami, tidak ada sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang bernama Syekh 

Nariyah. Jadi penisbatan shalawat tersebut terhadap, Sahabat sangat perlu untuk dipertanyakan dan amat diragukan 

keabsahannya. 

Adapun poin kedua , amat disayangkan penulis makalah di internet tersebut tidak menyebutkan sanad (mata rantai 

periwayatan) kisah yang ia bawakan, atau minimal mengisyaratkan rujukannya dalam menukil kisah tersebut. Andaikan ia 

mau menyebutkan salah satu dari dua hal di atas niscaya kita akan berusaha melacak keabsahan kisah tersebut, dengan 

meneliti para perawinya, atau merujuk kepada kitab aslinya. Atau barangkali kisah di atas merupakan dongeng buah pena 

penulis tersebut ? Jika, ya, maka kisah tersebut tidak ada nilainya; karena kisah fiksi, alias kisah yang tidak pernah terjadi ! 

Amat disayangkan, dalam hal yang berkaitan dengan agama, tidak sedikit kaum Muslimin sering menelan mentah-mentah 

suatu kisah yang ia temukan di sembarang buku dan internet, atau kisah yang diceritakan oleh tetangga, teman, guru dan 

kenalan, tanpa merasa perlu untuk mengcrosscek keabsahannya. Seakan-akan kisah itu mutlak benar terjadi! Padahal 

kenyataannya seringkali tidak demikian. 

Untuk memfilter kisah-kisah palsu dan yang lainnya, Islam memiliki sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki agama lain, yaitu : 

Islam memiliki sanad (mata rantai periwayatan). Demikian keterangan yang disampaikan Ibn Hazm (384-456 H)[10] dalam al-

Fishal dan Ibnu Taimiyyah (661-728 H).[11] 

Imam ‘Abdullah bin al-Mubarak (118-181 H) pernah berkata, “Isnad adalah bagian dari agama. Jika tidak adaisnad, seseorang 

akan bebas mengatakan apa yang dikehendakinya.”[12] 

KANDUNGAN MAKNA SHALAWAT NARIYYAH 

“Ya Allah, limpahkanlah shalawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami 

Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau  semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan  dapat dilenyapkan, 

semua keperluan dapat terpenuhi , dan semua hajat yang didambakan serta husnul  khatimah dapat diraih, serta 

berkat dirinya yang  mulia hujanpun turun. Semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para Sahabatnya, di setiap 

detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau.” 

 

Bagian dari Shalawat Nariyyah yang kami cetak tebal itulah yang akan dicermati dalam tulisan singkat ini. Kalimat-kalimat 

tersebut mengandung penisbatan terpecahkannya semua kesulitan, dilenyapkannya segala kesusahan, ditunaikannya segala 

macam hajat, tercapainya segala keinginan dan husnul khatimah, kepada selain AllahTa’ala. Dalam hal ini yang mereka 

maksudkan yang melakukan itu semua adalah Rasalullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Penisbatan ini merupakan sebuah 

kekeliruan fatal, sebab bertolak-belakang dengan al-Qur’an dan Sunnah, serta bisa mengantarkan pelakunya kepada 

kekufuran. Pasalnya, semua perbuatan tersebut, hanya AllahTa’ala yang berkuasa melakukannya. 

Mari kita cermati nash-nash berikut : 

 

Allah Ta’ala berfirman : 

“Siapakah yang mengabulkan (doa) orang yang dalam ke sulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang  melenyapkan 

kesusahan serta yang menjadikan kalian (manusia) sebagai khalifah di bumi? Adakah tuhanselain  Alldh ? Amat sedikit 

kalian mengingat-Nya” (QS. an-Naml/27:62). 

Dalam ayat ini, Allah Ta’ala mengingatkan bahwa hanya Dia-lah yang diseru saat terjadi kesusahan, dan Dia pula yang 

diharapkan pertolongan-Nya saat musibah melanda. Demikian keterangan yang disampaikan Imam Ibnu 

Katsir rahimahullah [13] 

Karena itulah, setelahnya Allah Ta’ala melontarkan pertanyaan dalam konteks pengingkaran, “Adakah tuhan selain 

Allah?”. Hal ini mengisyaratkan, wallahu a’lam, bahwa orang yang tertimpa kesulitan dan kesusahan lalu memohon 

pertolongan kepada selain Allah Ta’ala, seakan ia telah menjadikan dzat yang diserunya itu sebagai tuhan ‘saingan’ 

Allah Ta’ala. Sebab tidak ada yang sanggup mengabulkan permohonan tersebut melainkan hanya Allah Ta’ala. 



Senada dengan ayat di atas, firman Allah Ta’ala berikut : 

 

Katakanlah, “Siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat dan di laut, yang kalian berdoa kepada-Nya 

dengan berendah diri dan suara yang lembut (dengan mengatakan), ‘Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari 

(bencana) ini, tentulah kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur’. Katakan, “Allahlah  yang menyelamatkan kalian 

dari bencana itu dan  dari segala macam kesusahan. Lantas mengapa kalian kembali mempersekutukan-Nya?!”.(QS. al-

An’,kn/6: 63-64) 

“Apapun nikmat yang ada dalam diri kalian, maka dari Allah- lah (datangnya). Dan bila kalian ditimpa marabahaya , 

maka hanya kepada-Nyalah (seharusnya) kalian memint a pertolongan ”(QS. an-Nahl/16:53) 

Dan masih banyak lagi firman Allah yang semakna dengan ayat-ayat di atas, yang menegaskan bahwa segala bentuk 

kebaikan di dunia maupun akhirat, hanya Allah TA’ala sajalah yang mendatangkannya. Sebagaimana pula segala bentuk 

keburukan di dunia ataupun akhirat, hanyalah Allah Ta’ala yang menghindarkannya dari diri kita. 

Karena itulah, kita dapatkan qudwah kita, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, pun mencontohkan untuk selalu kembali 

kepada Allah  Ta’ala dalam segala urusan. 

Mari kita cermati sebagian dari doa yang beliau baca : 

“Ya Alldh, jadikanlah akhir dari seluruh urusan kami baik, dan selamatkanlah kami dari kehinaan dunia dan 

siksaan akhirat” (HR. Ibnu Hibban 3/230 no. 949) 

“Wahai Yang Maha hidup dan Yang terus menerus mengurus makhluk-Nya, dengan rahmat-Mu-lah aku memohon 

pertolongan. Perbaikilah seluruh keadaanku, dan janganlah Engkau jadikanku bergantung kepada diriku sendiri, walaupun itu 

hanya sekejap mata” (HR. al-Hakim 1/739 no. 2051). 

 

“Ya Alldh, rahmat-Mu-lah yang kuharapkan. Maka janganlah Engkau jadikan aku bergantung kepada dirikusendiri, walaupun 

itu hanya sekejap mata. Dan perbaikilah seluruh keadaanku. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Engkau” (HR. Abu 

Dawud, 5/204 no. 5090 dari Abu Bakrah, dan dinilai sahib oleh Ibn Hibban (III/250 no. 970). 

Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menisbatkan seluruh urusan kepada Allah Ta’ala dan memberi 

kita teladan agar senantiasa mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah Ta’ala !. Pernahkah beliau -walaupun hanya 

sekali- mengajarkan kepada umatnya agar bergantung kepada beliau?! Mustahil beliau mengarahkan demikian, sebab beliau 

sendirilah yang berkata, “Janganlah Engkau (Ya Allah) jadikan aku bergantung kepada diriku sendiri, walaupun itu hanya 

sekejap mata”. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallammencontohkan praktek tawakkal yang begitu tinggi, dimana 

beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak ingin bergantung pada diri sendiri, walaupun itu hanya sesaat, sekedipan mata! 

Mengapa kita tidak meneladaninya dalam hal ini dan yang lainnya? 

Cermati pula doa terakhir!. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menutup doanya dengan kalimat thayyibah LAILAHAILLALLAH 

yang menunjukkan -wallahua’lam- bahwa seluruh permintaan di atas adalah bentuk ibadah yang hanya boleh 

dipersembahkan kepada Allah Ta’ala. 

Berdasarkan keterangan di atas yang menyebutkan adanya kesalahan akidah dalam shalawat Nariyah, maka tidak 

sepantasnya shalawat ini diamalkan oleh umat, baik dengan membaca dan menghafalkannya, apalagi sampai meyakini dan 

mengharapkan keutamaan darinya. 

MEMBACA SHALAWAT NARIYAH BERARTI MENGAGUNGKAN RASULULLAH SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM 

Barangkali inilah argumen terakhir mereka untuk melegalkan pembacaan shalawat Nariyah dan shalawat semisal lainnya. 

Dengan dalih pengagungan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, mereka mempertahankan shalawat yang menyimpang 

dari ajaran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tersebut. Bahkan yang lebih parah, ada sebagian mereka yang berusaha 

mengesankan pada orang awam, bahwa pihak yang mengkritisi shalawat Nariyah tidak mengagungkan Rasulullah Shallallahu 

‘alaihi wa sallam! Ini merupakan tindak pemutarbalikan fakta dan harus diluruskan. 

Masalah pokok yang perlu diketahui pertama kali yaitu mengagungkan Rasulullah hukumnya wajib. Dan ini merupakan salah 

satu cabang keimanan yang besar. Cabang keimanan ini berbeda dengan cabang keimanan cinta kepada beliau[14], bahkan 

pengagungan lebih tinggi derajatnya dibanding cinta. Sebab tidak setiap, yang mencintai sesuatu ia pasti mengagungkannya. 

Contohnya, orang tua mencintai anaknya, namun kecintaannya hanya akan mengantarkan untuk memuliakannya dan tidak 

mengantarkan untuk mengagungkannya. Beda dengan kecintaan anak kepada orang tuanya, yang akan mengantarkan untuk 

memuliakan dan mengagungkan mereka berdua.[15] 

Diantara hak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang harus ditunaikan oleh umatnya adalah pemuliaan, pengagungan 

dan penghormatan terhadap beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Pengagungan, pemuliaan dan penghormatan harus melebihi 

pemuliaan, pengagungan dan penghormatan seorang anak terhadap orang tuanya atau budak terhadap majikannya. 

Allah Ta’ala berfirman : 

“Orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan 

kepadanya (al-Qur’an); mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS.al-A’raf/7:157) 

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para Ulama, bahwa yang dimaksud dengan “pemuliaan” dalam ayat di atas adalah 

pengagungan.[16] 

PENGAGUNGAN TERHADAP RASULULLAH SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM, BERTEMPAT DI HATI, LISAN DAN ANGGOTA 

TUBUH [17] 

Pengagungan terhadap beliau dengan hati maksudnya adalah meyakini bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah. 

Keyakinan ini menyebabkan seseorang mengedepanan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam daripada kecintaannya terhadap diri sendiri, anak, orang tua dan seluruh manusia. 



Keyakinan ini juga menumbuhkan rasa betapa agung dan wibawa beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam serta meresapi 

kemuliaannya, kedudukannya dan derajatnya yang tinggi. 

Hati merupakan raja dari tubuh, manakala pengagungan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menghujam kuat dalam hati, 

niscaya dampaknya secara lahiriah akan nampak jelas. Lisan akan senantiasa basah dengan pujian kepada beliau Shallallahu 

‘alaihi wa sallam dan menyebutkan kemuliaan-kemuliaannya. Begitu pula anggota tubuh akan tunduk menjalankan segala 

tuntunan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam taat kepada syariat dan ajaran beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam serta 

menunaikan segala haknya. 

Adapun pengagungan terhadap beliau dengan lisan, maksudnya adalah memuji beliau     , dengan pujian yang berhak 

untuk dimilikinya, yaitu pujian yang Allah dan Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam lantunkan untuk beliau, tanpa 

mengandung unsur berlebihan atau sebaliknya. Dan di antara pujian yang paling agung adalah membaca shalawat untuk 

beliau.[18] 

Kata al-Halimy (338-403 H), shalawat kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, berarti pengagungan terhadap beliau di 

dunia, dengan mengangkat namanya, menampakkan agamanya dan mengabadikan syariatnya. Sedangkan di akhirat, 

maksudnya adalah permohonan agar limpahan pahala mengalir padanya, syafaat beliau tercurah untuk umatnya dan 

kemuliaan beliau dengan al-maqam al-mahmud terlihat jelas.[19] 

Termasuk bentuk pengagungan dengan lisan yaitu beradab saat menyebut beliau dengan lisan kita. Caranya adalah dengan 

menggandengkan nama beliau dengan sebutan Nabi atau Rasulullah, lalu diakhiri dengan shalawat kepada beliau. 

Allah Ta’ala berfirman : 

 

“Janganlah engkau jadikan panggilan Rasulullah di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang 

lain” (QS. an-Nur/24:63) 

Karena itulah para sahabat selalu memanggil Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan panggilan, “Wahai Rasulullah!” atau 

“Wahai Nabiyullahl”. 

Juga hendaknya penyebutan nama beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam ditutup dengan 

shalawat ;  “shallallahu’alaihiwasallam” bukan hanya dengan singkatan SAW atau yang semisal. Rasulullah  Shallallahu ‘alaihi 

wa sallam bersabda : “Orang yang pelit adalah orang yang tatkala namaku disebut di hadapannya, ia tidak bershalawat 

padaku. (HR. Tirmidzi, no. 3546 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu At-Tirmidzi rahimahullahmenyatakan hadits 

ini “Hasan shahih gharib”). 

Termasuk bentuk pengagungan dengan lisan pula yaitu menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau keistimewaan dan 

mukjizatnya Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mengenalkan sunnah beliau      kepada masyarakat, mengingatkan mereka 

terhadap kedudukan serta hak beliau mengajarkan pada mereka akhlak dan sifat mulia beliau Shallallahu ‘alaihi wa 

sallam Menceritakan sejarah hidup beliau serta menjadikannya sebagai pujian, baik dengan bait-bait syair maupun bukan, 

namun dengan syarat tidak melampaui batas ketentuan syariat, semisal pengagungan yang berlebihan dan yang semisal. 

Sedangkan pengagungan dengan anggota tubuh , berarti mengamalkan syariat beliau 

meneladani sunnahnya, mengikuti perintahnya secara lahir maupun batin dan berpegang kuat dengannya. Ridha dan ikhlas 

dengan aturan yang beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bawa, berusaha menebarkan tuntunannya, membela sunnahnya, 

melawan mereka yang menentangnya serta membangun kecintaan dan kebencian di atasnya. 

Menjauhi segala yang dilarang beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyelisihi perintahnya dan bertaubat serta 

beristighfar manakala terjerumus ke dalam penyimpangan. 

“Taat kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam merupakan konsekwensi keimanan kepada beliau dan keyakinan akan 

kebenaran yang dibawanya dari Allah. Sebab beliau tidaklah memerintahkan atau melarang dari sesuatu, melainkan dengan 

seizin dari Allah. 

Sebagaimana dalam firman-Nya : 

 

“Kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah” (QS. an-Nisa’/4:64). 

Dan makna ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi 

larangan-larangannya.[20] 

Kesimpulannya  adalah pengagungan yang hakiki terhadap Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tersimpulkan dalam 

empat kalimat yaitu mempercayai berita yang bersumber dari beliau, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya dan 

beribadah dengan tata cara yang disyariatkannya.[21] 

 RASOLULLAH SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM MELARANG KITA UNTUK BERLEBIHAN DALAM 

MENGAGUNGKANNYA 

Secara garis besar, Allah Ta’ala telah melarang kita dari sikap berlebihan dalam beragama, baik itu dalam keyakinan, ucapan 

maupun amalan. Sebagaimana dalam QS. an-Nisa’/4:171. 

Dan Nabi kita Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang secara khusus dari sikap berlebihan dalam memujinya. 

Sebagaimana dalam sabdanya, 

“Janganlah kalian berlebihan dalam, memujiku Sebagaimana kaum Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin 

Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba-Nya, maka ucapkanlah, “(Muhammad adalah) hamba Allah dan Rasul-

Nya” (HR. Bukhari (6/478 no. 3445 —al-Fath) dari Umar bin Khatthab radhiyallahu ‘anhu). 

Dan Nabi kita Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga mengingkari para sahabatnya yang berlebihan dalam memuji 

beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam karena khawatir mereka akan melampaui batas, sehingga terjerumus dalam hal yang 

terlarang. Juga demi menjaga kemurnian tauhid, agar tidak ternodai dengan kotoran syirik dan bid’ah. Beliau Shallallahu 



‘alaihi wa sallam sangat berhati-hati dalam mengantisipasi hal tersebut, bahkan sampaipun dari hal-hal yang barangkali tidak 

dikategorikan syirik atau bid’ah. 

Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu bercerita, 

(Suatu hari) ada seseorang yang berkata, “Wahai Muhammad, wahai sayyiduna (pemimpin kami), putra sayyidina, wahai 

orang yang terbaik di antara kami, putra orang terbaik di antara kami!”. 

Rasalullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menjawab, “Wahai para manusia, bertakwalah kalian! Jangan biarkan setan 

menyesatkan kalian. Aku adalah Muhammad bin Abdullah; hamba Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, aku tidak suka kalian 

mengangkatku melebihi kedudukan yang telah Allah tentukan untukku”. (HR. Ahmad (20/23 no. 12551) dan dinilai shahih oleh 

adh-Dhiya’ al-Maqdisy (5/25 no. 1627) dan Ibn Hibb in (14/133 no. 6240). 

Dengan keterangan di atas, insyaA11ah telah terlihat jelas, mana bentuk pengagungan yang terpuji dan mana bentuk 

pengagungan yang tercela. 

Penulis tutup makalah ini dengan nasehat yang disampaikan Ibn Hajar al-Haitamy rahimahullah (909-974 H), manakala beliau 

menjelaskan bahwa pengagungan terhadap Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam hendaknya dengan sesuatu yang ada dalilnya 

dan yang diperbolehkan, jangan sampai melampaui batas tersebut. 

Beliau berkata, “Wajib bagi setiap orang untuk tidak mengagungkan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kecuali dengan sesuatu 

yang Allah izinkan bagi umatnya, yaitu sesuatu yang layak untuk jenis manusia. Sesungguhnya melampaui batas tersebut 

akan menjerumuskan kepada kekafiran, na’udzubillahi min dzalik. Bahkan melampaui batas sesuatu yang telah disyariatkan, 

pada asalnya akan mengakibatkan penyimpangan. Maka hendaknya kita mencukupkan diri dengan sesuatu yang ada 

dalilnya.[22] 

Beliau rahimahullah menambahkan, “Ada dua kewajiban yang harus dipenuhi : 

Pertama , kewajiban untuk mengagungkan Nabi dan mengangkat d erajatnya di atas seluruh makhluk.  

Kedua,  mentauhidkan Allah dan meyakini bahwa Allah Maha Es a dalam dzat dan perbuatan-Nya atas seluruh 

makhluk-Nya.   

Barang siapa meyakini bahwa sesosok makhluk menyertai Allah dalam hal tersebut; maka ia telah berbuat syirik. Dan barang 

siapa merendahkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di bawah derajat (yang seharus)nya maka ia telah berbuat 

maksiat atau kafir. 

Namun barang siapa yang mengagungkan beliau dengan berbagai jenis pengagungan dan tidak sampai menyamai sesuatu 

yang merupakan kekhususan Allah,.maka ia telah menggapai kebenaran, dan berhasil menjaga dimensi ketuhanan serta 

kerasulan. Inilah ideologi yang tidak mengandung unsur ekstrim atau sebaliknya.[23] Wallahu a’lam. 

Sumber: Majalah As-Sunnah Edisi 06/ Dzulqa’dah 1431 H Oktober 2010 M 

Sumber: ibnuabbaskendari.wordpress.com 
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20. Shalawat husnul khatimah . Shalawat ini disebut dengan shalawat husnul khatimah karena bila shalawat ini dibaca 10 
kali setiap selesai shalat maghrib secara istiqomah, Insya Allah matinya nanti akan menjadi husnul khatimah, yakni mati 
dengan kesudahan baik dengan membawa iman. Barang siapa yang merasa dirinya tidak aman dari gangguan orang lain bisa 
mengamalkan shalawat ini. 

Allahumma sholli wasallim 'ala sayyidinaa Muhammadin wa 'ala aalihi wa shohbihi bi 'adadi maa jaro bihil qolam.  

Sholawat ini di sebut dengan "Sholawat Husnul Khotimah" karena bila sholawat ini dibaca 10x setiap sholat maghrib secara 
istiqomah , insya Allah matinya nanti akan menjadi husnul khotimah , yakni mati dengan kesudahan baik dengan membawa 

iman.Barangsiapa yang merasa dirinya tidak aman dari gangguan orang lain bisa mengamalkan sholawat ini. 

Fadlilah shalawat di bawah ini jika dibaca 10 kali setiap setelah maghrib, maka dapat memberi faidah dapat menjadi husnul khatimah, 
yakni mati dengan kesudahan yang baik dengan membawa iman. Ini shalawatnya : 

 
 ALLAHUMMA SHALLI WASALIM 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD IN WA 'ALAA AALIHI 

 WASHAHBIHI BI 'ADADI MAJARAA BIHIL QALAM. 

Artinya : "Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan atas junjungan kita Nabi Muhammad dan para keluarga dan sahabatnya dengan 
bilangan segala apa yang ditulis oleh qalam Tuhan". 

Husnul Khatimah   

Perkataan El Zach tentang memohon  husnul khatimah menurut saya permohonan  yang tiada dalilnya, seolah memohon kepada 
Allah biarkan sekarang saya jelek, penuh bid`ah, dosa dan syirik  asal  nantinya di ahir hayat husnul khatimah. Permohonan 
semacam ini banyak  di minta  oleh kalangan ahli bid`ah.  

Ada lagu sholawatan di kalangan ahli bid`ah sbb:  
 يا اُهللا ِبها يا اُهللا ِبها  يا اهللا ِبحسِن الْخاِتمة

 ى ِِِبهم   نار الْجِحيِم الْحاِطمةِْلي عشرةٌ نطِْف

  اَملْصطَفَى والْمرتضى  وابناهما والْفَاِطمةْ

  
  

Ya Allah berilah aku husnul khotimah, Ya Allah berilah aku husnul khotimah, Ya Allah berilah aku husnul khotimah 
Aku punya sepuluh figur yang dengannya aku mematikan neraka jahim yang menghancurkan 

Al musthofa - Rasulullah SAW. Al murtadho  ya`ni Ali bin Abu Tholib dan kedua anaknya dan Fatimah. 

Dalam sholawat Nariyah yang syirik juga di sebutkan minta  husnul khatimah  sbb: 

  Allahumma sholli sholaatan daaimah   wasallim salaaman tamman  alaa sayyidinaa Muhammadinil ladzii tanhallu bihil uqodu watanfariju 
bihil kurobu watunaalu bihir raghooibu   watuqdhoo bihil hawaaiju wahusnul khowatim  wayustasqal ghomaamu biwajhihil  kariimu  
adada  kulli lamhatin  wanafasin ba adadi  kulli ma`lumin.  
Ya  Allah berikan rahmat yang langgeng  dan  kesejahteraan yang sempurna kepada  sayyidina  Muhammad  yang dengannya  segala ikatan 
lepas (  segala kesulitan akan terselesaikan bukan dengan Allah)  dan segala  kesedihan akan lenyap karenanya ( jadi bukan karena  
pertolongan, rahmat  atau karunia Allah ), dan  dengan Nabi Muhammad  segala  cita – cita tercapai, segala kebutuhan  akan di raih, husnul 
khotimah dan  awan menurunkan hujan  dengan nya ( dengan wajahnya Nabi Muhammad yang mulia  )  sejumlah tiap kedip atau  senafas  
dan sebanyak  seluruh apa yang Engkau ketahui 
Bahkan lembaga tetap untuk fatwa dan bimbingann kerajaan Saudi Arabia  juga memakai doa husnul khatimah sbb:  

....... نسح لَكُما وأَلُ اَهللا لَنسنوكُملَيع الَمالسِة واِتمالْخ. 

Kita mohon pada  Allah untuk kami dan kamu sekalian agar mendapat husunl khatimah, wassalamu alaikum. 8[1] 

Imam  Subki juga pernah minta husnul khatimah  sbb:  

ٍة ِبواِفيعٍر ويِة ِفي خاِتمالْخ نسا حقَنزريهِحبي نمِتِه واماِر كَرِفي د لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّها صنِبين نيبا وننيب عمجية ونلَا ِمح. 

Semoga Allah memberi kita husnul khatimah dalam keadaan baik, afiah tanpa  cobaan mengumpulkan antara kami dan nabi kami 
dalam desa kemuliaanNya  bersama orang yang di cintaiNya. 9[2] 

                                            

 

 

 



Doktor Al Hilali  juga  pernah menulis sbb:  

مكَِري ادوج هِة ِإناِتمالْخ نساَهللا ح أَلُهأَس و, 

Dan aku mohon pada Allah agar memberikan husnul khatimah untuk nya. Sesungguhnya  Allah Maha loman dan Mulia 10[3] 

Syaikh Saleh al Utsaimin juga menulis sbb: 

 وأَتت الْخاِتمةُ نسأَلُ اَهللا لَنا ولَكُم حسن الْخاِتمِة ،

Akhirnya, kami mohon pada Allah untuk kami dan kamu sekalian agar di beri husnul khatimah 11[4] 

Muhammad bin Ahmad bin Salim Assafarini  menulis sbb: 

 .فَنسأَلُ اَهللا حسن الْخاِتمِة ِفي عاِفيٍة

Maka kita minta kepada Allah agar di beri husnul khatimah dalam keadaan selamat 12[5] 

Dalam kitab Qishas muats tsirah terdapat kalimat sbb:   

 .- يا أَرحم الراِحِمين ..  حسن الْخاِتمِةللّهم ِإنا نسأَلُكاَ

Ya Allah ! Sesungguhnya kami mohon padaMu  agar di beri husnul khatimah, wahai Tuhan yang Maha belas kasih. 13[6] 

Imam Ghozali dalam kitab Ihya` juga berkata  sbb: 

 .نسأَلُ اَهللا حسن الْخاِتمِة

Kita mohon kepasa Allah  husnul khatimah  14[7]Mereka secara keseluruhan minta husnul khatimah tanpa dalil  ρdan 
Rasulullah   sendiri tidak pernah berdoa seperti itu. Begitu juga para sahabat. Setahu saya, seluruh penyusun kitab – kitab hadis 

 seperti Imam  Bukhari, Imam Tirmidzi, Muslim, Ahmad bin Al Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar Al Baihaqi, lahir 384 H, 
wafat 458 H, Ahmad bin Syuaib bin Ali  Annasai, lahir 215 H – wafat 303 H. Sulaiman bin Al asy`ats Assijistani penyusun sunan 
Abu dawud, Imam Ahmad bin Hambal, wafat tahun 241H, - penyusun kitab musnad Imam Ahmad, Muhammad bin Yazid Al 
Qazweni tahun 274 H – penyusun Sunan Ibnu Majah, Abul Qasim – Sulaiman bin Ahmad Atthobroni,lahir 260, wafat 360H – 
penyusun Mu`jam Thabrani, Muhammad bin Abdillah  Abu Abdillah Al hakim Annaisaburi.Lahir 321H, wafat 405H – penyusun 
kitab al mustadrak, Abu Nuaim  Ahmad bin Abdillah bin Ahmad bin Ishak Al asbihani, wafat 430H – penyusun kitab Al Hilyah, 
Abu Awanah Ya`qub bin Ishak Alasfiraini, wafat 316 – penyusun kitab musnad Abu Awanah,  Ibnu Abi Syaibah   penyusun 
kitab Mushannaf Ibnu Abi Syaibah,  Imam  Abu bakar – Abdullah bin Muhammad bin Abu bakar Al Wasithi Al Kufi, hafidh  
wafat 235 H. Abdullah bin Azzubair – Abu bakar Al Humaidi, wafat 219 – penyusun Musnad Al Humaidi  
Ahmad bin Amar Ad dhohhak As syibani,lahir 206, wafat 287 – penyusun kitab Al aahad walmatsaani  
Syekh Muhammad Thohir bin Ali Asshiddiqi – penyusun kitab Tadzkirotul maudhu`aat  
Abu Abdillah  Muhammad bin Abdul wahid  bin Ahmad Al hanbali  Al maqdasi,lahir  567 H   wafat  643 – penyusun  kitab Al 
ahadis al mukhtarah  
 

Abu bakar   Abd Razzaq bin Hammam As son`ani,lahir 126, wafat 211 – penyusun kitab  Mushonnaf Abd razzaq 

Dan masih banyak ahli hadis – penyusun kitab – kitab hadis  yang tidak pernah berdoa  minta husnul khatimah, begitu juga para 
nabi atau para sahabat. Dan kita ikut mereka akan lebih baik. Allah  berfirman:  

 لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اِهللا أُسوةٌ حسنةٌ ِلمن كَانَ يرجو اَهللا والْيوم اْآلِخر وذَكَر اَهللا كَِثيرا

 
“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi mereka yang mengharap Allah dan hari kiamat, dan 
dia banyak mengingat Allah.” (Al-Ahzab: 21) 
   Maksud minta husnul Khatimah itu adalah bukan minta kebaikan, tapi minta kejelekan. Jeleknya karena minta seperti itu tidak ada 
tuntunannya, bid`ah sekali. Minta kok minta agar ahir hayat menjadi orang baik. Kalau sekarang, masa remaja, masa tua, masa ini biarkan 
aku di dalam kemurkaan, kedurhakaan dan berbagai macam dosa. Nanti saja bila akan mati kurang beberapa menit atau kurang sehari aku 
menjadi orang baik. 
Lihat doa dalam al quran sbb:  

 رب اجعلِْني مِقيم الصلَاِة وِمن ذُريِتي ربنا وتقَبلْ دعاِء

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah do`aku. 
( Ibrahim 40  
   Jadi bukan nanti kalau akan mati, saya minta agar saya bisa mendirikan salat, tapi sekarang juga bukan tahun mendatang . Ini 
doa yang tepat bukan doa yang salah sebagaimana doa husnul Khatimah     
: 

    اِلدلَى وعو لَيع تمعالَِّتي أَن كتمِنع كُرِني أَنْ أَشِزعأَو بر ِلِمنيسالْم ي ِمنِإنو كِإلَي تبي تِتي ِإنيِلي ِفي ذُر ِلحأَصو اهضرا تاِلحلَ صمأَنْ أَعو ي  

"Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni`mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya 
aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. 
Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".( Al ahqaf 15 ) 

 
Fadlilah Shalawat Di Bawah Ini Jika Dibaca 10x (Sepuluh Kali) Setiap Setelah Shalat Maghrib, Maka Dapat Memberi Faidah Dapat 

Menjadikan Mati HUSNUL KHATIMAH (Insya Allah), Yakni Mati Dengan Kesudahan Yang Baik Dengan Membawa IMAN,Ini Lafadz 
Shalawatnya Brad..m/: 

"ALLAAHUMMA SHALLI WASALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMM ADIN WA ‘ALAA AALIHI WASHAHBIHI BI ‘ADADI 
MAA JARAA BIHIL QALAM." 

Arti'y : “Ya Allah,Limpahkanlah Rahmat & Keselamatan Atas Junjungan Kita Nabi Muhammad Saw,Para Keluarga & Sahabat'y Dengan 
Bilangan Segala Apa Yang Ditulis Oleh Qalam Tuhan”. 
Mudah2'an Apa Yang Ane Sampaikan Lewat Artikel Ane Ini Bermanfaat  
 
Doa Supaya Mendapat Husnul Khatimah 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam untuk Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. 

Husnul khatimah menjadi dambaan kita semua. Karena nilai kita ditentukan saat kematian datang. Jika kita mengakhiri hidup di dunia ini 

dalam kondisi beriman dan dihiasi dengan ketaatan, maka itulah husnul khatimah. 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda, 

6ِ�ِ@ْ�َ )َ�ْ7َ  Rٍ�ِ� َ )ٍ�َSَ�ِ  َ6ُ=ُ�/@َ9ُ  6ُ�ُ�ِ  �7ََلSْ�َ1ْ9َ  -َ�ْ6ُ�َ�َ �7َُ�@ا َوَآSْ�َ� ِإَذا َأَراَد ا���6ُ  ِSَْ�" َ<ْ�ً�ا اْ

  “Apabila Allah menghendaki kebaikan atas hamba-Nya, maka Dia memperkerjakannya?” Para sahabat bertanya, ‘Bagaimana Allah 

memperkerjakannya?’ Beliau menjawab, ”Allah memberinya taufiq untuk beramal shalih sebelum kematiannya.” (HR. Ahmad dan al-

Tirmidzi, Imam al-Hakim menshahihkannya dalam al-Mustadrak. Syaikh Al-Albani menshahihkannya dalam Al-Shahihah, no. 1334) 

Tidak Mudah Menggapai Husnul Khatimah 

Saat menjelang kematian merupakan saat kesempatan terakhir bagi setan untuk menyesatkan hamba Allah. Setan berusaha sekuat tenaga 

untuk menyesatkannya, bahkan terkadang menjelma dalam rupa ayah dan ibunya. 

Imam Ibrahim bin Muhammad bin Muflih al-Maqdisi al-Hambali dalam kitabnya Mashaaib al-Insan min Makaa-id al-Syaithan pada Bab 

ke-22 mengupas tentang usaha setan untuk menyesatkan orang mukmin pada saat kematian. Dalam bab tersebut, beliau menukilkan hadits 

yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Sunannya bahwa  Iblis berkata kepada bala tentaranya pada saat kematian manusia: Berusahalah saat 

sekarang, karena jika kalian gagal tidak akan ada kesempatan lagi. 

Dari Wailah bin al-Asqa’ berkata bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda, “Talkin (tuntun)-lah orang yang hendak 

meninggal dengan Laa Ilaaha Illallaah dan berilah kabar gembira dengan surga. Sesungguhnya orang yang mulia, dari kaum laki-laki dan 

wanita kebingungan dalam menghadapi kematian dan diuji. Sesungguhnya setan paling dekat dengan manusia pada saat kematian. 

Sedangkan melihat malaikat maut lebih berat daripada seribu kali tebasan pedang.” (HR. Abu Nu’aim) 

Abdullah bin Ahmad berkata, “Pada saat saya hadir dalam kematian bapakku, saya membawakan kain untuk mengikat jenggotnya, 

sementara beliau dalam  keadaan tidak sadar. Kemudian pada saat beliau sadar, mengatakan, ‘Belum, belum!’ Beliau mengucapkan itu 

berkali-kali. Saya bertanya kepada beliau, ‘wahai bapakku, apa yang tampak padamu?’ Beliau menjawab, ‘setan berdiri di depanku sambil 

menggigit jarinya seraya mengatakan, ‘aku gagal menggodamu wahai Ahmad.’ Saya katakan, ‘Belum, sebelum saya benar-benar 

meninggal’.” 

Abu Hasan al-Qabisi dalam Risalah Ibnu Abi Zaid meriwayatkan bahwa seorang hamba tatkala sedang menghadapi kematian ada dua setan 

yang menggoda dari atas kepalanya. Salah satunya berada di sebelah kanan dan satunya lagi di sebelah kiri. Adapun yang di sebelah kanan 

menyerupai bapaknya lalu berkata, “Wahai anakku, saya sangat sayang dan cinta kepadamu. Jika kamu mau mati, maka matilah dengan 

membawa agama Nasrani sebab dia adalah sebaik-baik agama.” Dan yang berada di sebelah kiri menyerupai ibunya dan berkata, “Wahai 

anakku, perutku dahulu tempat hidupmu dan air susuku sebagai minumanmu serta pangkuanku sebagai tempat tidurmu, maka saya minta 

hendaknya kamu mati dengan membawa agama Yahudi sebab dia adalah sebaik-baik agama.” 

Maka menurut Imam al-Ghazali, pada saat itu Allah menggelincirkan orang-orang yang dikehendaki oleh-Nya tergelincir. Demikian itu 

yang dimaksud dengan firman Allah, 

Sَْ" ِإْذ َهَ"9َْ�َ��                                                                  َ ��َ                                                                                                                َر�َ�� َ�� Iِ�ُْغ  7ُُ�@َ

 “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami.” (QS. Ali 



Imran: 8) 

Maksudnya, Ya Allah janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan pada saat kematian setelah Engkau beri petunjuk 

kepada kami beberapa kurun waktu. 

Jika Allah menghendaki hidayah dan keteguhan pada hamba-Nya, maka datanglah rahmat dan Malaikat Jibril untuk mengusir setan dan 

mengatakan kepada orang beriman, “Wahai orang mukmin, mereka itu adalah musuh-musuhmu dari kalangan setan, maka meninggallah 

kamu dalam keadaan membawa agama yang hanif dan syariat Muhammad.” Dan tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh orang beriman 

kecuali Malaikat itu dan itulah yang dimaksud firman Allah, 

�Yْ  َ�ُ"ْ#َ	 َرْ�َ�ً+ ِإ#�	ََ َأْ#Xَ اْ�َ@ه��ُب                                                                               ِ ��َ�َ  ْZَوَه                                                                                                                        

 “Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).” (QS. Ali Imran: 

8).” Selesai perkataan Imam al-Ghazali yang dinukil Imam Ibrahim bin Muhammad al-Maqdisi dalam Menelanjangi Setan, hal. 277-278) 

Ibnu Al-Jauzi dalam Shaid al-Khathir berkata, “Saya berwasiat kepada diriku dan kepada orang yang mendengar wasiatku ini agar teguh 

saat menghadapi kematian –tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan izin Allah- sebab godaan dan bisikan kematian banyak syubhatnya. 

Dan saya merasa kasihan terhadap orang yang sakit semoga tidak tenggelam dalam sakaratul maut sehingga tidak sadar. Dan saya 

berlindung kepada Allah dari kematian masih dalam keadaan sadar tidak teguh dengan godaan.” 

Sebab-sebab Meraih Husnul Khatimah 

Husnul khatimah merupakan karunia terbesar dari Allah untuk seorang hamba. Penjagaan Allah dan meneguhkannya di atas iman lah yang 

menjadikannya mendapat husnul khatimah saat banyak godaan dan syubuhat menjelang kematian. “Allah meneguhkan (iman) orang-orang 

yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat..” (QS. Ibrahim: 27) 

Namun demikian hamba juga punya peran usaha sebagai sebab Allah menganugerahkan husnul khatimah kepadanya. Walaupun usaha 

hamba tidak bisa lepas dari kehendak Allah juga. 

Imam Sufyan al-Tsauri pernah berpesan saat menghadapi kematian agar menjaga akidah, membaca istighfar, dan bertaubat dari dosa agar 

bertemu Allah dalam keadaan bersih. (Menelanjangi Syetan, Ibrahim al-Maqdisi, hal. 279) 

Maka di antara upaya yang bisa dilakukan hamba untuk meraih husnul khatimah, adalah: 

1. Menjaga iman dan tuntutannya berupa ketaatan dan takwa kepada Allah. Hendaknya dia menjauhi benar-benar pembatal-

pembatal iman dan yang mengurangi kesempurnaannya dari berbagai maksiat. Dia bertaubat dari segala dosa dan maksiat, 

khususnya syirik besar amaupun yang kecil. Di antaranya dengan membaca doa yang diajarkan Nabi shallallaahu 'alaihi 

wasallam, 

                                                                                        ا���ُ�)� إ#�O َأُ'@ذ ِ	ُ  َأنْ  ُأْ;ِ�َك ِ	  َوَأَ#� َأْ'َ�)ُ  َوَأْ�َ�ْ�ِ,ُ�ك ِ�َ�� َ�� َأْ'َ�ُ)                                    

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan syirik (menyekutukan-Mu) sedangkan aku mengetahuinya. Dan aku 

memohon ampun kepada-Mu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui." (HR. Ahmad dan Shahih Abi Hatim serta yang lainnya, shahih) 

2. Berusaha sungguh-sungguh untuk memperbaiki zahir dan batinnya. Niat dan tujuan amalnya untuk mewujudnya keshalihan zahir dan 

batinnya tersebut. Sesungguhnya sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi bahwa pencari kebenaran akan diberi petunjuk 

memperolehnya, diteguhkan di atasnya, dan ditutup hidupnya dengan kebenaran. 

3. Senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah agar diwafatkan di atas iman dan takwa. 

Beberapa Doa Supaya Diwafatkan Husnul Khatimah   

Sangat banyak doa yang diabadikan Al-Qur’an dan sunnah Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam yang bermakna permintaan agar akhir hayat 

husnul khatimah; 

1. Doa agar diwafatkan di atas Islam,  

-  Doa Nabi Yusuf 'alaihis salam: 

Yَ��ِ�ِ��4��ِ O�ِ=ْ�ِ�ْ1ِْ�ً�� َوَأ�ُ O�ِ�/@َ�َ  

“Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang shaleh.” (QS. Yuusuf: 101) 

- Doa tukang sihir Fir’an yang telah bertaubat, 

Yَ��ِ�ِ1ْ�ْغَأْ/ِ� َ'َ�ْ�َ�� َ ْ�ً�ا َوَ�َ@/�َ�� ُ  ��َ� َر

“Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu).” (QS. Al-A’raaf: 

126) 



2. Doa diteguhkan di atas hidayah,  

�Yْ  َ�ُ"ْ#َ	 َرْ�َ�ً+ ِإ#�	ََ َأْ#Xَ اْ�َ@ه��ُبِ ��َ�َ  ْZَ� َوَه�َهَ"9َْ� Sَْ" ِإْذ َ ��َ َر�َ�� َ�� Iِ�ُْغ  7ُُ�@َ

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan 

karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)." (QS. Ali Imran: 8                                                                                                   

�َ=��Zَ اْ�ُ=ُ�ْ@ِب , َ]��O�ِ�ْ7َ Xْ َ'َ�& ِد9ِْ�َ	                                                    ُ �9َ                                                     

“Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama-Mu." (HR. Ahmad dan at Tirmidzi) 

3. Doa agar diselamatkan dari godaan setan saat mengalami sakaratul maut. 

�Yْ اْ�َ�َ�ِم َوا���َ�د�ي َواْ�َ�ْ"ِم َواْ�َ�)� َواEِ9�ِ�َ�ْ َواْ�َ�َ�ِقِ 	 ا���ُ�) ِإ#�O َأُ'@ُذ  ِ

ً�اِ"ْ�ُ 	َ�ِ��ِ�َ O/ِ )َ�َ7ُْن ِ'ْ�َ" اْ�َ�ْ@ِت        َوَأْن ُأ�.َ�ْ�̀  َوَأُ'@ُذ َِ	 َأْن َ9َ�O�ِ.َ��Dَ ا�

 َوَأُ'@ُذ ِ	ََ َأْن َأُ�@َت َ�ِ"9ً��

 “Ya Allah, sunguh aku berlindung kepada-Mu dari pikun, terjatuh dari ketinggian,  keruntuhan bangunan, kedukaan, kebakaran, dan 

tenggelam. Aku berlindung kepada-Mu dari penyesatan setan saat kematian, terbunuh dalam kondisi murtad dan aku berlindung kepada-

Mu dari mati karena tersengat binatang berbisa.” (HR. Al-Nasai dan Abu Dawud. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam 

Shahih Al-Jami’: no. 1282) 

Makna berlindung dari penyesatan syetan ketika datang kematian adalah dikuasai olehnya ketika berpisah dari dunia sehingga setan 

berhasil menyesatkannya, menghalanginya dari taubat, menghambatnya dari memperbaiki dirinya dan meninggalkan kezaliman yang telah 

diperbuat sebelumnya. Atau menjadikannya putus asa dari rahmat Allah, membenci kematian dan berat meninggalkan dunia sehingga dia 

tidak ridha dengan ketentuan Allah padanya berupa kematian dan berpindah ke negeri akhirat. Akibatnya dia mengakhiri hidupnya dengan 

keburukan dan bertemu Allah dalam kondisi murka kepadanya. (Disarikan dari keterangan Imam al-Khathabi dalam Hasyiyah al-Suyuthi). 

Penutup 

Sesungguhnya akhir hayat kita memiliki kaitan dengan amal kita sejak sekarang. Siapa yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah 

dengan penuh keikhlasan, insya Allah dia akan mengakhiri hidupnya di atas kondisi tersebut. Sebaliknya, siapa yang mengotori hidupnya 

dengan maksiat dan kejahatan, atau bahkan sengaja menympang. Kesempatan taubat sering disia-siakan dengan menunda-nunda, atau 

bahkan mencari-cari pembenaran atas kesalahan, maka biasanya dia akan mengahiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Semoga Allah 

menyelamatkan kita dari kondisi semacam ini. 

Ya Allah, jadikanlah amal terbaik kami pada penutupnya, jadikan sebaik-baik umur kami pada saat kami mengakhirinya, dan jadikan hari 

terbaik kami pada saat kami bertemu dengan-Mu. Ya Allah berilah taufik kepada kami semua untuk senantiasa berbuat kebajikan dan 

menjauhi kemungkaran-kemungkaran. 

Segala puji hanya bagi-Nya dan semoga shalawat dan salam selalu dilimpahkan untuk nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. 

Wallahu Ta’ala a’lam. [PurWD/voa-islam.com]  

Tulisan Terkait:   

Mati Husnul Khotimah dengan Kalimat “Laa ilaha illallah” 

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.  

Sebuah kisah yang pantas direnungkan. Akankah kematian kita bisa baik seperti ini. Semoga Allah memudahkan kita mati dalam keadaan 

husnul khotimah (akhir yang baik). 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

                                                                    َ+��aََدَ<َ( ا� bُ6ِ َ�� ِإ6َ�َ ِإ��� ا��Yْ َآ�َن %ِ<ُ� َآَ��َِ                                                                                                             

 “Barang siapa yang akhir perkataannya adalah ‘lailaha illallah’, maka dia akan masuk surga.” (HR. Abu Daud. Dikatakan shohih oleh 

Syaikh Al Albani dalam Misykatul Mashobih no. 1621) 

Melihat hadits tersebut, kami teringat pada sebuah kisah yang sangat menarik dan menakjubkan. Kisah ini diceritakan oleh Al Khotib Al 

Baghdadi, dalam Tarikh Bagdad 10/335. Berikut kisah tersebut. 

Abu Ja’far At Tusturi mengatakan, “Kami pernah mendatangi Abu Zur’ah Ar Rozi yang dalam keadaan sakaratul maut di Masyahron. Di 

sisi Abu Zur’ah terdapat Abu Hatim, Muhammad bin Muslim, Al Munzir bin Syadzan dan sekumpulan ulama lainnya. Mereka ingin 

mentalqinkan Abu Zur’ah dengan mengajari hadits talqin sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 

                                                                                                    bُ6َ ِإ���ِإَ� ا  ��َ   ��َ@ْ�                                           َ�=�ُ�@ا ُآ)ْ  َ



 “Talqinkanlah (tuntunkanlah) orang yang akan meninggal di antara kalian dengan bacaan: ‘laa ilaha illallah’.”  (HR. Muslim no. 2162) 

Namun mereka malu dan takut pada Abu Zur’ah untuk mentalqinkannya. Lalu mereka berkata, “Mari kita menyebutkan haditsnya (dengan 

sanadnya/ jalur periwayatannya).” 

Muhammad bin Muslim lalu mengatakan, “Adh Dhohak bin Makhlad telah menceritakan kepada kami, (beliau berkata), dari Abdul Hamid 

bin Ja’far, (beliau berkata), dari Sholih” Kemudian Muhammad tidak meneruskannya. 

Abu Hatim kemudian mengatakan, “Bundar telah menceritakan kepada kami, (beliau berkata), Abu ‘Ashim telah menceritakan kepada 

kami, (beliau berkata), dari Abdul Hamid bin Ja’far, (beliau berkata), dari Sholih.” Lalu Abu Hatim juga tidak meneruskannya dan mereka 

semua diam. 

Kemudian Abu Zur’ah yang berada dalam sakaratul maut mengatakan, “Bundar telah menceritakan kepada kami, (beliau berkata), Abu 

‘Ashim telah menceritakan kepada kami, (beliau berkata), dari Abdul Hamid bin Ja’far, (beliau berkata), dari Sholih bin Abu ‘Arib, (beliau 

berkata), dari Katsir bin Murroh Al Hadhromiy, (beliau berkata), dari Mu’adz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata,Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

                                                                    َ+��aََدَ<َ( ا� bُ6ِ َ�� ِإ6َ�َ ِإ��� ا��Yْ َآ�َن %ِ<ُ� َآَ��َِ                                                                                                   

Setelah itu, Abu Zur’ah rahimahullah langsung meninggal dunia. 

Abu Zur’ah meninggal pada akhir bulan Dzulhijjah tahun 264 H. 

Renungan 

Lihatlah kisah Abu Zur’ah. Akhir nafasnya, dia tutup dengan kalimat syahadat laa ilaha illallah. Bahkan beliau rahimahullah mengucapkan 

kalimat tersebut sambil membawakan sanad dan matan hadits, yang hal ini sangat berbeda dengan kebanyakan orang-orang yang berada 

dalam sakaratul maut. 

Kondisi yang berbeda, mungkin kita pernah menyaksikan ada yang mati malah dengan keadaan yang sungguh menunjukkan akhir hidup 

yang jelek. Kita mungkin pernah mendengar ada seorang penyanyi, yang meninggal mengucapkan syair lagu “I love You full“ . Kalimat 

terbaik yang seharusnya jadi penutup kehidupan adalah kalimat Laa ilaha ilallah. Lantas apakah keadaan semacam artis itu adalah baik? 

Coba renungkan. 

Oleh karena itu, marilah kita persiapkan bekal ini untuk menghadapi kematian kita. Tidak ada bekal yang lebih baik daripada bekal kalimat 

tauhid ‘laa ilaha illallah’ ini. Namun ingat! Tentu saja kalimat laa ilaha illallah bisa bermanfaat dengan memenuhi syarat-syaratnya, dengan 

selalu memohon pertolongan dan hidayah Allah. 

Ya Hayyu, Ya Qoyyum. Wahai Zat yang Maha Hidup lagi Maha Kekal. Dengan rahmat-Mu, kami memohon kepada-Mu. Perbaikilah segala 

urusan kami dan janganlah Engkau sandarkan urusan tersebut pada diri kami, walaupun hanya sekejap mata. Amin Yaa Mujibbas Sa’ilin. 

Silakan baca artikel yang berkaitan dengan kalimat laa ilaha illallah di web ini: 
1. Keutamaan kalimat Laa ilaha illallah. 
2. Syarat kalimat laa ilaha illallah yang harus dipenuhi. 
3. Kalimat syahadat dalam sorotan. 

Allahumakthim lana bi khantimis sa adah Waj alna inallazina lahumul husna wa ziyadah Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi 
wasallama zisy syafa ati wa alihi wa sahbihi zawis siyadati wa sayyidina abil abbasil khadiri balyabni malkani zil istiqiqamati wa 
sayyidinal gausil a zamisy syaikhi abdil qadiril jilani zil karamati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadiw wa alihi wa sahbihi wa salla 
walhamdulillahi robbil alamin 

Artinya : 

Ya Allah Sempurnakanlah hidup kami dengan kebahagiaan. Jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang mereka itu memperoleh 
kebaikan surga dan tambahannya (melihat Dzat Alah), berkah kemuliaan junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu awalihi wassalam 
yang memiliki syafaat dan para keluarga dan sahabatnya yang memiliki keutamaan juga. Juga lelulur kami Abil Abbas Khidhir Balyan Bin 
Malkan 
yang memiliki keteguhan dan penghulu kami Waliyullah Asy Syekh Abdul Qadir Al Jilani yang memiliki keramat. Rahmat dan 
keselamatan semoga tetap atas junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu awalihi wassalam beserta para keluarganya dan sahabatnya. 
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.  

Doa Memohon Khusnul Khotimah 

Allahumakthim lana bi khantimis sa adah Waj alna inallazina lahumul husna wa ziyadah Bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi 
wasallama zisy syafa ati wa alihi wa sahbihi zawis siyadati wa sayyidina abil abbasil khadiri balyabni malkani zil istiqiqamati wa 
sayyidinal gausil a zamisy syaikhi abdil qadiril jilani zil karamati wa sallallahu ala sayyidina Muhammadiw wa alihi wa sahbihi wa salla 
walhamdulillahi robbil alamin 

Artinya : 

Ya Allah Sempurnakanlah hidup kami dengan kebahagiaan. Jadikan kami termasuk golongan orang-orang yang mereka itu memperoleh 
kebaikan surga dan tambahannya (melihat Dzat Alah), berkah kemuliaan junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu awalihi wassalam 
yang memiliki syafaat dan para keluarga dan sahabatnya yang memiliki keutamaan juga. Juga lelulur kami Abil Abbas Khidhir Balyan Bin 



Malkan 
yang memiliki keteguhan dan penghulu kami Waliyullah Asy Syekh Abdul Qadir Al Jilani yang memiliki keramat. Rahmat dan 
keselamatan semoga tetap atas junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu awalihi wassalam beserta para keluarganya dan sahabatnya. 
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 

 21.Shalawat ibrahimiyyah . Shalawat ibrahimiyyahini banyak sekali manfaatnya, apa lagi dibaca secara 

istiqomah. Shalawat ini juga bisa dipakai untuk menghilangkan perasaan gentar dalam mengahadapi seseorang. Yang paling 

mendasar adalah untuk menangkal fitnah, sehingga bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan kedamaian dan 

kesejahteraan. 
Berikut ini adalah bacaan teks Sholawat Ibrahimiyyah: 
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Allâhumma sholli ‘alâ Sayyidinâ Muhammadin wa ‘alâ âli Sayyidinâ Muhammadin kamâ shollaita ‘alâ Sayyidinâ Ibrôhîma wa ‘alâ âli 
Sayyidinâ Ibrôhîma 

Wa bârik ‘alâ Sayyidinâ Muhammadin wa ‘alâ âli Sayyidinâ Muhammadin kamâ bârokta ‘alâ Sayyidinâ Ibrôhîma wa ‘alâ âli 
Sayyidinâ Ibrôhîma 

Fîl ‘âlamîna innaka hamîdun majîd 

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad saw, dan kepada keluarganya, sebagaimana Engkau limpahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrohim as. dan keluarganya. Berikanlah keberkahan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad saw, dan keluarganya, 
sebagaimana Engkau limpahkan berkah kepada Nabi Ibrohim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung di 
seluruh alam. 

Inilah redaksi sholawat yang paling sempurna. Karena keshahihannya telah disepakati, kita membaca sholawat itu dalam sholat. Sholawat 
ini diriwayatkan oleh Imam Mâlik dalam al-Muwaththâ, al-Bukhari dan Muslim dalam Shahîh mereka, Abu Daud, al-Tirmidzi, dan al-
Nasa’i. Al-Hafidh al-Iraqi dan al-Hafidh al-Sakhawi menggolongkannya ke dalam hadits muttafaq ‘alaih. Hal itu disebutkan dalam Dalâ-il 
al-Khayrât dan yang lain. 

Syekh Ahmad al-Shâwî menyatakan bahwa Bukhari meriwayatkan sabda Nabi, “Aku akan memberikan syafa’at pada hari kiamat kepada 
seseorang yang membaca sholawat ini”. Status hadits hasan (baik) dan para perawinya termasuk perawi hadits sahih. Sebagian mereka 
menyatakan bahwa siapa yang membaca sholawat diatas sebanyak seribu kali membuat seseorang bisa melihat Nabi Saw. 

Redaksi sholawat yang disebutkan dalam hadits itu tak disertai kata “Sayyidina”. Dalam Syarh al-Minhâj, Imam al-Syams al-Ramlî 
menyatakan bahwa lebih baik menggunakan kata “Sayyidina”. Sebagai ungkapan penghormatan. Penggunaan lafal sayyidina lebih baik 
daripada tidak. Dalam al-Jawhar al-Munazhzham Imâm Ahmad ibn Hajar menyebutkan bahwa boleh saja kita menambahkan kata 
“Sayyidina” sebelum kata Muhammad. Bahkan, penyebutan tersebut merupakan sikap sopan santun terhadap beliau, meskipun dalam 
sholat. 

Keutamaan dan khasiatnya: 
Imam Nawawi r.a. mengatakan bahwa sholawat Ibrôhîmiyyah adalah sholawat yang paling utama. Keutamaan dan khasiatnya: 
-Dalam keadaan yang sangat menakutkan saat menghadapi musuh, bacalah sebanyak 7 kali setiap akan menghadapinya. Insyâ Allâh, 
perasaan takut akan sirna dan menjadi pemberani. 
-Bila anda menginginkan kedudukan yang lebih tinggi, bacalah sholawat ini sebanyak 40 kali. Insyâ Allâh, apa yang diinginkan akan 
tercapai. 

Sumber:  
-Afdhal ash-sholawat ‘alâ sayyid as-sadat, karya Syekh Yusuf ibn Ismail al-Nabhani  
-135 sholawat Nabi, Habib Syarief Muhammad Alaydru 

PERTANYAAN :  
 
A Ramdhan Ab  
Assalamu'alaikum... ada pertanyaan,, kenapa saat selesai tahiyat akhir biasanya diiringi dgn shalawat ibrahimiyah apakah ada 
ikatan khusus antara Nabi Muhammad Saw dgn Nabi Ibrahim As ataukah ada alasan lain ? Syukran sblumnya. 
 
JAWABAN : 

Abdullah Afif  

Dalam Fat-hul Wahhaab / Hasyiyah Jamal 3/428 : 
�eََو 	َ
ْ�Lَ�َ ِ�َ{ن ؛ ِ���a&ْآِ� إْ�َ�اِه��1َ�ِ� َ�ْ	 َواْ�َ=َ�َآLَ ا�َ7ْBَ ~Y=ِ�َ�ِ Fِ�ِ
 1َBَ�Jَ 3�َ�َل َ�ْ
{ Lُ�َ�َْر  ِ
ُ�ْ	 َوَ�َ�َآ�Bُُ  ا��ْ�َ�َ Dََأْه @ِ
 { اْ�َ=ْ
 
(  ُ�ُ(ْJَ �eََو 	َ
 ( إَ�ْ\ ِ���a&ْآِ� إْ�َ�اِه
 ي&اْ�ُ{ْ,ُ/)ِر ِ�َ=�َرُة
 
Y8ِ ِح�ْ2َ �ِ?َ�َjْ�ُ �ِ�ْا Y�َِة َأ�َ�ْ,َ �/َ�?"َ ��َ َوِإ"�eَ 	َ

َ�� َأن َأَ�ُ-ُهَ�� : ِ�َ)ْ,َ/ْ
ِ� ا�?َ��ِة Y8ِ َوaِ�ِ  ِ�ِwْآِ�Fِ َوا�$َ��ُم ا�?َ��ُة َ�َ�ْ
ِ  إْ�َ�اِه=ِ"َ  ِ
 َوا�$َ��ُم ا�?َ��ُة َ�َ�ْ
�ِ  3�َ�َ ِ�ْ�ُ/ْ	 َأَ�ٌ- ُ�َ$�&ْ	 َوَ�ْ	 َ"ِ=Y~ ُآD& 3�َ�َ َوَ(�َ	 اْ�َ{ْ"ِ=َ
�ِء َ,ِ�
6َ ا1ْ�ِ�َْ�اِج َ�ْ
Lَ�َ َرَأىِ� ُأ�َ
ْ�َ 	َ
�َ"� إْ�َ�اِهَ�َ}َ8َ ��َ�
� wِ�ِ  َو3�َ�َ َ�َ�ْ
ِ  ُ"َ?�&Yَ َأْن َ"ِ=َeِw &Dٍة ُآ��َIَ 3�َإ 
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Dikhususkannya penuturan Nabi Ibrahim AS karena rahmat dan barokah tidak akan terkumpul pada Nabi selain Nabi Ibrahim, 
firman Alloh Swt: 
'L��ر Mا �آ�SSSSSSSSB  و � 	SSSSSSSS�
�� Dأه @SSSSSSSSS
 'ا�=

ucapan mushanif wakhusha Ibrahim.. Ilakhi, Ibarot Al Ajhuriy Dalam syarah kitab mukhtashar bin aby jamrah yg telah 
di nash oleh beliau sesungguhnya dikhususkannya penuturan Nabi Ibrahim As dan keluarganya dlm shalawat karna ada dua 
wajah,, yg pertama sesungguhnya Nabi Kita 'alaihi shalaatu wassalam pada malam isra dan mi'raj beliau melihat para Nabi 
lalu beliau mengucapkan salam pada mreka namun tidak ada satupun dari mereka yg mengucapkn salam pada umat Nabi 
Muhammad selain Nabi Ibrahim As, maka Nabi kita memerintahkan kpd kita agar kita bershalawat kpd beliau ( Nabi Ibrahim) 
dan keluarganya disetiap akhir shalat sampai hari kiamat sebagai balasan kebaikan utk beliau. ( Penerjemah A Ramdhan 
Ab ). 
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Sesungguhnya ibrohim manakala selesai dr membangun baitulla duduk beserta keluarganya, maka beliau menangis seraya 
berdo'a, beliau berkata Yaa Allah barang siapa yg berhaji akan rumah engkau ini (ditempat ini) dr golongan yg tua2 dr umat 
Muhammad maka berikan (kirimkan) kepadanya salam dariku .maka berkata ahli keluarganya Amiin,,,berkata Ishak,ya Allah 
barang siapa yg  

berhaji dirumah engkau ini,dr golongan yg setengah baya dr umat muhammad, maka berikan (kirimkan) kepadanya 
salam dariku, Mk keluarnganya berkata Amiin, kemudian berkata Ismail ya Allah barang siapa berhaji dirumah engkau ini para 
pemuda dari golongan umat Muhammad,maka berikan (kirimkan) kepadanya salam dariku, Mk keluarnganya berkata Amiin, 
maka berkata Sarah ya Allah barang siapa berhaji dirumah engkau ini golongan perempuan dari Umat Muhammad ,, maka 
berikan (kirimkan) kepadanya salam dariku, Mk keluarnganya berkata Amiin, maka berkata Hajar ya Allah barang siapa 
berhaji dirumah engkau ini para maula(majikan)dari golongan umat Muhammad, maka berikan (kirimkan)kepadanya salam 
dariku,Mk keluarnganya berkata Amiin, manakala telah terdahulu dr mereka oleh yg demikian itu(ucapan salam) maka kita 
diperintahkan dgn shalawat atas mereka sebagai balasan bagi mereka... ( Penerjemah Muhammad Bakhit  ). 

A Ramdhan Ab 

Syukran Yai Abdullah afif, tp saya agak kurang faham pd pengertian sebagian ibarot diatas yg kurang lbh artinya '' 
karena rahmat dan barokah tidak terkumpul pada Nabi selain Nabi Ibrahim As..'' bisa diperjelas yai! 

Umam Zein 

Maksudnya tulisan rahmat dan barokah dalam al-Qur'an, kedua kata itu dijumpai ditulis serangkai hanya pada Nabi 
Ibrahim. Kalimat 'alaikum' di ayat itu untuk keluarganya Nabi Ibrahim. 
Lُ�َ�َْر  ِ
ُ�ْ	 َوَ�َ�َآ�Bُُ  ا��ْ�َ�َ Dََأْه @ِ
 اْ�َ=ْ

Shalawat Ibrahimiyyah  
Shalawat Ibrahimiyah 
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Allaahuma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad, kamaa shallaita ‘alaa sayyidinaa Ibraahiim 

wa ‘alaa aali sayyidinaa Ibraahiim. Wa baarik ‘alaa sayyidinaa 

Muhammad wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad, kamaa baarakta ‘alaa sayyidinaa Ibraahiim wa 

‘alaa aali sayyidinaa Ibraahiim. Fil’aalamiina innaka hamidun-majiid. (1/3 kali) 

“Yaa Allah, limpahkanlah shalawat kepada Baginda Muhammad dan keluarga Muhammad 

sebgaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Baginda Ibrahim dan keluarga Ibrahim. 

Limpahkanlah berkah kepada Baginda Muhammad dan keluarga Muhammad 

sebagaimana Engkau melimpahkan berkah kepada Baginda Ibrahim dan keluarga Ibrahim. 

Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia” 

Berkata Al Imam Sayuthî dalam Al-Hirz al- Ma’ânî: “Saya telah membaca keterangan Al- 

Subkî yang diterimanya dari ayahnya di dalam Al-Thabaqat, katanya: Sebaik-baiknya shalawat 

untuk dibaca dalam bershalawat, ialah bunyi shalawat yang dibaca di dalam tasyahhud (yang 

diriwayat-kan oleh Bukhârî dan Muslim). Maka barangsiapa mem-bacanya, dipandanglah ia 

telah bershalawat dengan sem-purna, dan barangsiapa membaca selainnya, maka mereka 

tetap berada dalam keraguan, karena bunyi lafazh-lafazh yang diriwayatkan oleh Bukhârî 



Muslim itu, adalah lafazh shalawat yang sering diajar oleh Nabi sendiri dan yang sering disuruh 

supaya kita membacanya.” Dalam tasyahud akhir, Imam Syâfi’i r.a. 

menganggap shalawat atas Nabi Saw. Sebagai salah satu dari rukun salat. 

Khasiat fadhilah dan manfaat Sholawat Ibrahimiyah  

Sholawat ini terdapat dalam bacaan tasyahud akhir shalat. 

Imam Nawawi berkata: Bahwa Sholawat ini dinamakan sholawat Ibrahimiyah karena sholawat tersebut merupakan bentuk 

sholawat yang paling utama, banyak menimbulkan pengaruh yang besar sekali apabila dibaca tiap-tiap hari secara istiqomah, 

terutama, bagi yang mempunyai keinginan besar untuk menunaikan ibadah haji, maka perbanyaklah membaca sholawat ini 

secara istiqomah, karena sholawat ini diajarkan oleh Rasululloh saw. Adapun kalimatnya yaitu : 

ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA’ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMADIN KAMAA SHALLAITA 

‘ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIIMA WA’ALAA AALI SAYYIDINAA IBRAHIM WABAARIK ‘ALAA AALI SAYYIDINAA 

MUHAMMADIN KAMAA BAARAKTA ’ALAA SAYYIDINAA IBRAAHIMA WA ‘ALAA AALI SAYYIDINA IBRAAHIM, FIL 

‘AALAMIINA INNAKA HAMIIDUN MAJIID. 

Artinya : Ya Allah , berilah kasih saying kepada junjungan kita nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau 

memberi kasih sayangmMu kepada junjungan kita Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan berkatilah kepada junjungan kita nabi 

Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkati junjungan kita nabi Ibrahim dan kelurganya diantara makhluk 

makhlukmu, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. 

KEUTAMAAN DAN KHASIATNYA  ......... 

Imam Nawawi ra mengatakan bahwa Shalawat Ibrahimiyah adalah shalawat yang paling utama. Keutamaan dan khasiatnya: 

• Dalam keadaan yang sangat menakutkan saat menghadapi musuh, bacalah sebanyak 7 kali setiap akan 
menghadapinya. Insya Allah, perasaan takut akan sirna dan menjadi pemberani.  

• Bila Anda menginginkan kedudukan yang lebih tinggi (dunia-akhirat) , bacalah shalawat ini sebanyak 40 kali 
Istiqomah setiap hari. Insya Allah, apa yang diinginkan akan tercapai. ( Kitabus Sholawat & Team Markaz ). 

22. Shalawat badriyyah . Shalawat (badar) ini terdiri dari 28 bait. Shalawat ini mengandung banyak keutamaan dan 
manfaat yang sangat berguna bagi orang yang mengamalkannya. Terutama untuk keamanan diri, melapangkan rizqi 
dan memudahkan dalam segala urusan. 

  
 

Rahmat dan keselamatan Allah, Semoga tetap untuk Nabi Thaaha utusan Allah, Rahmat dan keselamatan Allah, Semoga tetap untuk Nabi 

Yasin kekasih Allah’ 

Kami berwasilah dengan berkah “Basmalah”, Dan dengan Nabi yang menuniukkan lagi utusan Allah, Dan seluruh.orang yang 

beriuang .karena Allah,Sebab berkahnya sahabat ahli badar ya Allah. 

Ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan ummat, Dari bencana dan siksa, Dan dari susah dan kesemPitan, Sebab berkahnya sahabat ahli 

bariar ya Allah’ 

Ya AIlah semoga Engkau selamatkan kami dari semua yang menyakitkan, Dan semoga Engkau (Allah) meniauhkan tipu dan daya musuh-

musuh,Dan semoga Engkau mengasihi kami, sebab berkahnya sahabat Ahli Badar Ya Allah. 

Ya Allah, semoga Engkau menghilangkan beberapa kesusahan Dari orang-orang yang berma’siat dan semua kerusakan, 

Dan semoga Engkau hitangkan semua bencana dan wabah penyakit’ Sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah 

Maka sudah beberapa rahmat yang telah berhasil, Dan sudah beberapa dari kehinaan yang dihilangkan, 

Dan sudah banyak dari ni’mgt yang telah sampai, Sebab berkahnya sahabal ahli Badar ya Allah’ 

Sudah berapa kati Engkau (Allah) memberi kekayaan orang yang makmur, Dan berapa kati Engkau (Allah) memberi nikmat kepacla orang 

yang fakir, 

Dan berapa kali Engkau (Allah) mengampuni orang yang berdosa, Sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah. 

Sungguh hati manusia merasa sempit di atas tanah yang luas ini; karena banyakhya marabahaya yang mengerikan, Dan malapetaka yang 

menghancurkan,  



semoga Allah menyelamatkan kami dari bencana yang mengerikan, Sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.’ 

Kami datang dengan memohon pemberian/ pertolongan, Dan memohon agungnya kebaikan dan keuntungan 

Semoga Allah meluaskan anugerah (keni’matan) yang melimpah-limpah. Dari sebab berkahnya ahli Badar ya Allah. 

Maka ianganlah Engkau (Allah) menolak kami menjadi rugi besar, Bahkan jadikanlah diri kami dapat beramal baik, dan selalu bersuka ria. 

Wahai Dzat yang punya keagungan (kemenangan) dan Prabawa, Dengan sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah. 

Jika Engkau (Allah) terpaksa menolak hamba, maka kepada siapakah ,kami akan datang mohon dengan mendapat semua hajat kami;  

Wahai Dzat yang menghilangkan beberapa bencana dunia dan akhirat, hilangkan bencana-bencana hamba, lantaran berkahnya sahabat ahli 

Badar ya Allah. 

Ya Allah, semoga Engkau rnengampuni kami dan memuliakan, diri kami, dengan mendapat hasil beberapa permahonan kami, dan menolak 

keburukan-keburukan dari kami, Dengan mendapat berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah. 

Ya Allah, Engkaulah yang punya belas kasihan, dan punya keutamaan (anugerah) lagi kasih sayang, 

Sudah banyaklah kesusahan yang hilang, Dari sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah. 

Dan semoga Engkau (Allah) melimpahkan rahmat kepada Nabi yang senantiasa berbakti kepada-Nya,dengan limpahan rahmat dan 

keselamatan yang tak terbilang dan tak terhitung, 

Dan semoga tetap atas para keluarga Nabi dan para Sayyid yang bersinar nur cahayanya, sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah. 

Alhamdulillah, Akhirnya ku peroleh juga sejarah dan riwayat shalawat Badr ini. Berasal dari email teman, tulisan asli ada di mailist 

Majelis Rasulullah (dengan penulis asli tertera di bawah). Ada buku/ kitab yg menuliskan sejarah shalawat ini (tertera di dalam artikel). 

Semoga manfaat. 

.Sholawat Badar adalah rangkaian sholawat berisikan tawassul dengan nama Allah, dengan Junjungan Nabi s.a.w. serta para mujahidin 

teristimewanya para pejuang Badar. Sholawat ini adalah hasil karya Kiyai Ali Manshur , yang merupakan cucu Kiyai Haji Muhammad 

Shiddiq, Jember. Oleh itu, Kiyai ‘Ali Manshur adalah anak saudara/keponakan Kiyai Haji Ahmad Qusyairi, ulama besar dan pengarang 

kitab “”Tanwir al-Hija” yang telah disyarahkan oleh ulama terkemuka Haramain, Habib ‘Alawi bin ‘Abbas bin ‘Abdul ‘Aziz al-Maliki al-

Hasani, dengan jodol “Inarat ad-Duja”. 

Diceritakan bahwa asal mula karya ini ditulis oleh Kiyai ‘Ali Manshur sekitar tahun 1960an, pada waktu umat Islam Indonesia menghadapi 

fitnah Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketika itu, Kiyai ‘Ali adalah Kepala Kantor Departemen Agama Banyuwangi dan juga seorang 

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di situ. 

Keadaan politik yang mencekam saat itu dan kebejatan PKI yang merajalela membunuh massa, bahkan banyak kiyai yang menjadi mangsa 

mereka, maka terlintaslah di hati Kiyai ‘Ali, yang memang mahir membuat syair ‘Arab sejak nyantri di Pesantren Lirboyo Kediri, untuk 

menulis satu karangan sebagai sarana bermunajat memohon bantuan Allah SWT untuk meredam fitnah politik saat itu bagi kaum muslimin 

khususnya Indonesia. 

Dalam keadaan tersebut, Kiyai ‘Ali tertidur dan dalam tidurnya beliau bermimpi didatangi manusia-manusia berjubah putih – hijau, dan 

pada malam yang sama juga, isteri beliau bermimpikan Kanjeng Nabi s.a.w. 

Setelah siang, Kiyai ‘Ali langsung pergi berjumpa dengan Habib Hadi al-Haddar Banyuwangi dan menceritakan kisah mimpinya 

tersebut. Habib Hadi menyatakan bahwa manusia-manusia berjubah tersebut adalah para ahli Badar. Mendengar penjelasan Habib yang 

mulia tersebut, Kiyai ‘Ali semakin bertekad untuk mengarang sebuah syair yang ada kaitan dengan para pejuang Badar tersebut. Lalu 

malamnya, Kiyai ‘Ali menjalankan penanya untuk menulis karya yang kemudiannya dikenali sebagai “Sholawat al-Badriyyah” atau 

“Sholawat Badar”. 

maka terjadilah hal yang mengherankan keesokan harinya, orang-orang kampung mendatangi rumah beliau dengan membawa beras dan 

bahan makanan lain. Mereka menceritakan bahwa pada waktu pagi shubuh mereka telah didatangi orang berjubah putih menyuruh mereka 

pergi ke rumah Kiyai ‘Ali untuk membantunya kerana akan ada suatu acara diadakan di rumahnya. Itulah sebabnya mereka datang dengan 

membawa barang tersebut menurut kemampuan masing-masing. yang lebih mengherankan lagi adalah pada malam harinya, ada beberapa 

orang asing yang  membuat persiapan acara tersebut namun kebanyakan orang-orang yang tidak dikenali siapa mereka. 

Menjelang keesokan pagi harinya, serombongan habaib yang diketuai oleh Habib ‘Ali bin ‘Abdur Rahman al-Habsyi Kwitang  tiba-tiba 

datang ke rumah Kiyai ‘Ali tanpa memberi tahu terlebih dahulu akan kedatangannya. Tidak tergambar kegembiraan Kiyai ‘Ali menerima 

para tamu istimewanya tersebut. 

Setelah memulai pembicaraan tentang kabar dan keadaan Muslimin, tiba-tiba Habib ‘Ali Kwitang bertanya mengenai syair yang ditulis 

oleh Kiyai ‘Ali tersebut. Tentu saja Kiyai ‘Ali terkejut karena hasil karyanya itu hanya diketahui dirinya sendiri dan belum disebarkan 



kepada seorangpun. Tapi beliau mengetahui, ini adalah salah satu kekeramatan Habib ‘Ali yang terkenal sebagai waliyullah itu. 

Lalu tanpa banyak bicara, Kiyai ‘Ali Manshur mengambil kertas karangan syair tersebut lalu membacanya di hadapan para hadirin dengan 

suaranya yang lantang dan merdu. Para hadirin dan habaib mendengarnya dengan khusyuk sambil menitiskan air mata karena terharu. 

Setelah selesai dibacakan Sholawat Badar oleh Kiyai ‘Ali, Habib ‘Ali menyerukan agar Sholawat Badar dijadikan sarana bermunajat dalam 

menghadapi fitnah PKI. Maka sejak saat itu masyhurlah karya Kiyai ‘Ali tersebut. 

Selanjutnya, Habib ‘Ali Kwitang telah mengundan para ulama dan habaib ke Kwitang untuk satu pertemuan, salah seorang yand diundang 

diantaranya ialah Kiyai ‘Ali Manshur bersama pamannya Kiyai Ahmad Qusyairi. Dalam pertemuan tersebut, Kiyai ‘Ali sekali lagi diminta 

untuk mengumandangkan Sholawat al-Badriyyah gubahannya itu. Maka bertambah masyhur dan tersebar luaslah Sholawat Badar ini 

dalam masyarakat serta menjadi bacaan populer dalam majlis-majlis ta’lim dan pertemuan. 

Maka tak heran bila sampai sekarang Shalawat Badar selalu Populer. Di Majelis Taklim Habib Ali bin Abdurrahman Alhabsyi sendiri di 

Kwitang tidak pernah tinggal pembacaan Shalawat Badar tersebut setiap minggunya. 

Untuk lebih lengkapnya tentang cerita ini teman2 milis MR dan teman temanku seiman dapat membaca buku yang berjudul “ANTOLOGI 

Sejarah Istilah Amaliah Uswah NU” yang disusun oleh H. Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan. 

Semoga Allah memberikan sebaik-baik ganjaran dan balasan buat pengarang Sholawat Badar serta para habaib yang berperan serta 

mempopulerkan Shalawat tersebut kepada kita kaum muslimin. Al-Fatihah….. 

 

23.Shalawat sa'adah . Shalawat ini banyak sekali fadilahnya, dan barang siapa shalawat. Sa'adah ini satu kali sama 
kedudukannya dengan membaca 600.000 shalawat. Demikian menurut Al-A'raf As-Shawi di dalam keterangan imam dardari 
dan sayid Ahmad Dahlan. Shalawat ini juga bisa dipakai untuk kewibawaan diri, agar tidak diremehkan dan disepelekan orang 
lain. 

Sholawat as-Sa`adah (Shalawat Kebahagiaan)  

 

A�, M3 8/وام   ا	ة دا<T2 M= ا�� �د ,� %/� /	+, �Xp�,و �X/
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Allâhumma shalli wa sallim `alâ Sayyidinâ wa Mawlân â Muhammadin `adada mâ fî `ilmillâhi shalâtan dâima tan bi-

dawâmi mulkillâhi . 

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad (s) sebanyak bilangan yang ada dalam pengetahuan 

Allah, dengan limpahan rahmat yang abadi, selama keabadian kerajaan Allah. 

Dari kitab Afdhal ash-Shalawaat karya Syekh Ahmad as-Saawii dikatakan bahwa jika kita membaca sholawat Sholawat as-

Sa`adah sekali, kita akan diberi ganjaran seolah-olah telah membaca shalawaat 600.000 kali dan jika kalian membacanya 70 

kali sehari, kalian akan dibebaskan dari api neraka (Ilmu Warisan Leluhur) 
Dari kitab Afdhal ash-Shalawaat karya Syekh Ahmad as-Saawii dikatakan bahwa jika kalian membaca shalawat ini sekali, 
kalian akan diberi ganjaran seolah-olah telah membaca shalawaat 600.000 kali dan jika kalian membacanya 70 kali sehari, 
kalian akan dibebaskan dari api neraka! 

Untuk memperoleh keberkahan yg sangat luar biasa,karena membaca 1x shalawat in sama dengan 600.000 x pahala membaca shalawat 
biasa, 

Shalawat untuk Rasulullah SAW memiliki keutamaan yang besar dan menghasilkan manfaat yang banyak di dunia dan akhirat bagi orang-
orang yang banyak mengucapkannya. Allah Ta’ala dalam FirmanNya yang artinya, “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya 
bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah penghormatan kepadanya”. [Al 
Ahzab:56] 

Cukuplah bagimu apa yang di sebutkan Allah SWT di atas sebagai penghormatan dan pengagungan bagi NabiNya serta dorongan bagi para 
hambaNya yang mu’min untuk mengucapkan shalawat dan salam baginya. Nabi Muhammad SAW Bersabda “Barangsiapa bershalawat 
untukku sekali, maka Allah Bershalawat untuknya 10 kali.” 

Ada berbagai macam shalawat dengan bermacam-macam redaksi atau lafadz shalawat. Bahkan bisa mencapai ribuan macam lafadz 
shalawat baik yang berasal dari Nabi sendiri, maupun para sahabat, dan wali-wali Allah, orang-orang shaleh pilihan. 

Setiap muslim bahkan berlomba-lomba memberikan shalawat yang terbaik dan memperbanyak … 

24.Shalawat munjiyat . Shalawat ini sudah tidak asing lagi dikalangan kaum muslimin, karena khasiatnya yang luar biasa 
inilah yang membuat banyak mengamalkannya. Biasanya shalawat ini dipakai wiridan untuk mengharapkan sesuatu yang 



dihajatkannya agar cepat terkabul, misalnya agar berhasil dalam bekerja, dalam meraih posisi, berhasil dalam ujian dan hajat 
- hajat lain yang bersifat ma'ruf. 

  

ALLAHUMMA SHALLI ‘ALA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHALATA N TUNJINAA BIHAA MIN JAMII’IL AHWALI 
WAL AFAATI, WATAQDHII LANAA BIHAA JAMI’IL KHAAJATI,  WATUTHAHHIRUNAA BIHAA MIN JAMII’ISAYIATI, 

WATARFA’UNAA BIHAA A’LADDAROJAATI, WATUBALLIGHUNAA BIHAA AQSHALGHAYAATI, MIN 
JAMII’ILKHAIROTI FIL KHAYAATI WA BA’DALMAMAATI INNA KA `ALLA KULLI SYIN QODIR 

Artinya : 

Ya Allah ,limpahkanlah rahmat kepadanjunjungan kita nabi Muhammad saw ,yang dengan rahmat itu engkau akan menyelamatkan kami 
dari semua keadaan yang mendebarkan dan dari semua cobaan, Engkau akan memenuhi semua hajat,Engkau akan mensucikan kami dari 
semua kesalahan,Engkau akan mengangkat derajad kami setingi tingginya,Engkau akan  sampaikan semua tujuan dari kebaikan pada 
waktu hidup dan sesudah mati 

Syeikh Al Bauniy dan Imam al Jazuli dalam Khawashus shalawat menjelaskan : 

“Siapa berdo’a dengan shalawat ini (Munjiat-Penyelamat)sebanyak 1000 (seribu) kali ditengah malam untuk memohon segala hajat dunia 
akhirat,maka Allah ta’ala mendatangkan hajatnya dengan cepat dikabulkan,lebih cepat dari pada kilat yang menyambar “. 

Uztad Abdullah Alif Thaifuri dalam “Amalan para ulama salaf “ meyebutkan : 

1. Barang siapa membiasakan membaca shalawat munjiat sesudah shalat fardlu dengan istiqomah sebanyak 11 x,dan disertai 
dengan do’a,insyaAllah apa yang anda inginkan akan cepat terwujud. 

2. Barang siapa membiasakan membaca shalawat munjiat sehari semalam (seribu ) 1000x,insya Allah dilapangkan segala macam 
kesulitan dan kerupekan hidupnya akan cepat sirna,hati menjadi terang,jiwa menjadi tenteram. 

Fadlilah dan keutamaan Sholawat Munjiyah (Penyelama t) :   

Sholawat Munjiyat artinya shalawat penyelamat. Sholawat ini mengandung khasiat yang sangat besar dan sudah 
masyhur dan sudah pernah dipraktekkan oleh Syech Musa Al Dlarir. Beliau mendapat Sholawat itu dari Nabi saw, dalam 
mimpinya. Pada suatu hari Syech Musa pergi naik kapal bersama orang banyak tiba-tiba ada angin yang hebat hingga 
kapal nyaris tenggelam karena diterpa ombak yang begitu dasyat. Para awak kapal dan penumpangnya bingung dan 
berfikir bagaimana supaya dapat selamat. Dalam keadaan seperti itu Syech Musa terasa ngantuk berat sampai tidak bisa 
ditahan hingga tertidur, dalam tidurnya Syech Musa bertemu Nabi Saw. dan diberi amalan Sholawat Munjiyat dan 
berharap diajarkan kepada penunpang kapal untuk membaca 1000 kali. Setelah Syech Musa terjaga dari tidurnya 
menceritakan hal mimpinya kepada para penumpang kapal dan mengajari Sholawat tersebut. Kemudian secara bersama 
membaca Sholawat Munjiyat yang diajarkan tadi, belum sampai 1000 kali, baru kira-kira 300 kali karena pertolongan 
Allah, angin makin lama makin reda sehingga kapal tidak tenggelam dan penumpang di beri keselamatan oleh Allaw SWT, 
berkat fadlilah Sholawat Munjiyat.   

1. Barang siapa yang suka membaca sholawat Tunjina pada setiap hari sebanyak 500 kali,niscaya ALLAH akan 
mengabulkan semua hajatnya,baik hajat dunia maupun akhirat. Seperti umpamanya,minta kaya atau minta dikaruniai 
anak,maka akan segera terkabul. 
 2. Sebagian Ulama berkata: Sesungguhnya sholawat Tunjina itu adalah sebagian dari gedung-gedung Arsy”. 
 3. Barang siapa yang membaca sholawat Tunjina sebanyak 100 kali pada tengah malam setelah sholat Tahajud,maka 
apa yang di mintanya ALLAH akan segera mengabulkannya,suatu pengabulan yang lebih cepat dari pada kilat. 

Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa shalawat ini tidak ada dalilnya. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, para 
sahabat, tabi’in, maupun tabi’ tabi’in. Bahkan tidak pernah disinggung oleh para imam madzhab, seperti Abu Hanifah, Malik, as-Syafii, 
dan Ahmad rahimahumullah. 

Kami tidak tahu dengan pasti, bagaimana sejarah munculnya shalawat ini. Hanya saja, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa 
shalawat ini pertama kali dibuat oleh seorang tokoh sufi Thariqat Syadziliyah, yang bernama as-Sholeh Musa ad-Dharir. 

Dan kita bisa menilai, Tariqat Syadziliyah termasuk tahriqat yang menyimpang dari islam. Mereka berkeyakinan bahwa tokohnya bisa 
mengetahui yang ghaib. 

Pendiri thariqah ini, Abul Hasan Ali bin Abdillah as-Syadzili mengklaim bahwa dirinya memiliki 10 lautan ilmu, 5 dari kalangan manusia 
dan 5 dari kalangan ruh. Lima lautan ilmu manusia adalah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, Abu Bakr, Umar, Utsman, dan 
Ali.Sedangkan lima dari kalangan ruh: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan ar-Ruh al-Akbar. 

(Lathaif al-Minan, al-Askandari, hlm. 146). 

Karena itu, bagi penganut tariqat Syadziliyah, tokoh mereka dikultuskan melebihi layaknya manusia. Bahkan mereka berkeyakinan, bahwa 
imamnya telah diberi tahu oleh Allah, siapa saja pengikutnya sampai hari kiamat yang akan dijamin masuk surga. 



Pertanyaan selanjutnya, layaknya shalawat semacam ini dilestarikan. Sementara sumber shalawat ini dari orang yang memiliki aqidah 
menyimpang dari ajaran islam?. 

Terbukti Berhasil 

Salah satu diantara alasan sebagian orang yang mengamalkan shalawat ini, mereka mengatakan bahwa coba-coba membaca shalawat ini, 
terbukti berhasil dan selamat dari mara bahaya. Karena itulah, shalawat ini disebut shalawat munjiyat (penyelamat). Yang menyelamatkan 
orang dari musibah yang mengancamnya. 

Alasan ini bisa kita jawab, 

1. Bahwa Allah telah menyempurnakan agama islam, karena itu tidak butuh coba-coba. 

Allah berfirman, 


ُ[ 6ُ�َُ� اaِ�ْْ�َ��َم ِد+ً/�bَِوَر @Gِ�َ2ْ	ِ �ْ6ُ
ْ�َ�َ ]ُ�ْ�َIَْم َأْآَ�ْ�ُ[ 6ُ�َْ� ِد+َ/6ُْ� َوَأ>ْ
 اْ�َ

Pada hari di mana Aku sempurnakan agama kalian dan Kusempurnakan nikmat kalian. Dan Aku Ridha islam sebagai agama kalian. 

Oleh karena itu, tidak selayaknya amalan syariah dilakukan dengan coba-coba. 

2. Andai yang mereka lakukan itu baik, tentu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam akan mengajarkannya. 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

�Dَ @َ0ِْ@ٌء ُ+f�0َُب ِ�َ, اdِe/Lَ�ْ َوَ ��َ�ْ6ُ�َ ,َf
�ُ �ْNَِر ِإ; َو�e/ا� ,َ�ِ �ُ�ِ�.َ+ُ 

Tidak ada satupun amal yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, kecuali telah dijelaskan untuk kalian. (HR. At-Thabrani 
dalam al-Kabir 1623 dan statusnya shahih). 

Keadaan yang mengancam keselamatan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para pengikutnya terjadi berkali-kali. Bahwa beliau sendiri 
pernah terkena tombak di pipinya. Ada juga sahabat yang terkena panah. Dan banyak diantara mereka yang meninggal dunia ketika perang. 

Andai shalawat ini disyariatkan, tentu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam akan mengajarkannya sebagai modal bagi para sahabat, 
untuk menjaga keselamatan diri mereka. 

Shalawat Terbaik 

Shalawat adalah ibadah. dan ibadah yang benar, adalah ibadah yang sesuai tuntunan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah 
mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara bershalawat yang benar. 

Dari Ka’ab bin Ujrah radhiallahu ‘anhu, beliau menceritakan, 

Para sahabat pernah bertanya, ‘Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, lalu bagaimana cara 
memberi salawat kepada Anda?’ 

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

‘Ucapkanlah, 

4ٌ�Vِ�َ 4ٌ��ِ.َ %َW&ِل ِإْ�َ�اِه�5َ ، ِإI 

 Iِل ِإْ�َ�اِه�5َ ، ِإ&4ٌ�Vِ�َ 4ٌ��ِ.َ %َW ، ا��W5/ُW َ��ِرْك َ�َ�
 4ٍW��َ�ُ ، َوَ�َ�
 Iِل 4ٍW��َ�ُ ، َآَ�� َ��َرْآَ] َ�َ��َ�َ [َ�ْW��َ ��َ4ٍ ، َآW��َ�ُ ِلI 

 4ٍW��َ�ُ ، َوَ�َ��َ�َ \"�َ W5/ُW�ا� 

Inilah shalawat yang diajarkan langsung oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. dan semua pelajaran dari beliau, tentu atas wahyu dari 
Allah. Sebagai penganut Rasulullah yang baik, selayaknya kita mencukupkan diri dengan shalawat yang beliau ajarkan. 

Allahu a’lam. 

Dijawab oleh: Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com) 

Anda bisa membaca artikel ini melalui aplikasi  

 KonsultasiSyariah.com didukung oleh Zahir Accounting Software Akuntansi Terbaik di Indonesia 

Shalawat Munjiyat 
Shalawat Munjiyat adalah suatu bacaan shalawat yang diyakini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk mendatangkan segala 
macam hajat, menghilangkan kesusahan, mengatasi kesulitan hidup dan lain-lain seperti membuat hati menjadi tenang dan jiwa menjadi 
tenteram bagi orang yang berkenan mendzikirkannya 
secara istiqomah dengan mengikuti tatacara dibawah ini. 

Khasiat & Manfaatnya : 
1. Untuk mendatangkan hajat dan berhasil segala macam cita-citanya. 
2. Untuk menghilangkan segala macam kesusahan dan dapat mengatasi segala macam kesulitan hidup di dunia & di akherat. 
3. Untuk membuat hati menjadi tenang dan jiwa menjadi tenteram. 
4. Untuk membuat doanya atau permohonannya selalu dikabulkan oleh Allah SWT. 
5. Untuk membuat anak menjadi orang yang sholeh dan sholehah. 
6. Untuk membuat hati menjadi bersih dan terang, pikiran menjadi cerdas, cerdik & pandai. 
7. Untuk memohon hajat dunia & akherat maka Allah SWT akan mengabulkannya dengan cepat lebih cepat daripada kilat, karena shalawat 
ini merupakan bagian dari gedung-gedung Arsy (Singgasana Allah Swt). 



8. Untuk mempercepat memiliki keturunan dan kekayaan yang besar dan luar biasa. 
9. Untuk menolak segala macam bencana dan segala macam penyakin baik lahir maupun batin. 

Tatacara mengamalkan Shalawat Munjiyat antara lain sebagai berikut : 

Barangsiapa yang membiasakan membaca Shalawat Munjiyat ini 500x pada setiap hari secara istiqomah, niscaya dapat mendatangkan 
segala macam hajat, berhasil segala macam cita-citanya, berhasil segala maksud & tujuannya, baik urusan duniawi maupun ukhrowi, dan 
dapat mempercepat memiliki keturunan dan mendapatkan kekayaan yang besar & luarbiasa. 

2. Barangsiapa yang membiasakan membaca Shalawat Munjiyat ini 1000x pada tengah malam (jam 24.00) pada setiap hari secara 
istiqomah, maka dapat menghilangkan segalam macam kesusahan dan dapat mengatasi kesulitan hidup di dunia maupun di akherat, dapat 
membuat hati menjadi tenang dan jiwa menjadi tenteram, dapat membuat semua doanya atau permohonannya selalu dikabulkan oleh Allah 
SWT baik permohonan itu berupa hajat dunia maupun hajat akherat, maka akan dikabulkan-Nya dengan cepat lebih cepat dari kilat.Dapat 
membuat hati menjadi bersih dan terang serta dapat membuat pikiran menjadi cerdas,cerdik dan pandai. Dan dapat menolak segala macam 
bencana, malapetaka, musiban,waba, thaun dan segala macam penyakit lahir maupun batin. 

3. Barangsiapa yang membiasakan membaca Shalawat Munjiyat ini 11x pada setiap hari secara istiqomah setiap selesai sholat fardhu, maka 
segala macam permohonannya akan dikabulkan oleh Allah SWT. 

4. Barangsiapa yang membiasakan membaca Shalawat Munjiyat ini 41x disaat lahirnya seorang anak, insya allah anak itu akan menjadi 
orang yg sholeh, sholehah, alim dan anfi yang berguna bagi agama dan bangsa. 

5. Barangsiapa yang membiasakan membaca Shalawat Munjiyat ini 40x pada setiap selesai sholat fardhu secara istiqomah, niscaya dapat 
menghilangkan semua kesusahan,memudahkan semua pekerjaan, membuka dan meluaskan rejekinya, menerangkan hatinya,meluhurkan 
pangkatnya,memperbagus tingkah laku dan ucapannya, membuka semua pintu kebaikannya, menolak bencana, malapetaka, musibah, dan 
lain-lain. 

 Bacaan Lengkap Shalawat Munjiyat : 

 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. 
ALLAAHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHOLAA TAN TUNJIINA BIHAA 

MIN JAMII'IL AHWAALI WAL AAFAATI WATAQDHII LANAA BI HAA JAMII'AL HAAJAATI WATUTHOH HIRUUNAA 
BIHAA MINJAMII'IS SAYYI AATI WATARFA'UUNA BIHAA IND AKA A'LAD DAROJAATI WATUBAL LIGHUNAA BIHAA 

AQSHOL GHOOYAATI MIN JAMII'IL KHOIROOTI FIL HAYAATI  WABA'DAL MAMAATI.  
Artinya : Ya Allah,limpahkanlah shalawat atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW, semoga dengan berkah shalawat itu Engkau 

lepaskan kami dari segala bencana dan musibah, Engkau tunaikan segala hajat kami, Engkau bersihkan kami dari segala kejahatan dan 
Engkau tingkatkan derajat kami, Engkau sampaikan tujuan maksimal kami dari semua kebaikan kehidupan kami baik didunia maupun 

sesudah mati. 

 
Sholawat munjiyat (bahasa Arab,  �BBBBBBB�V0ة ا���BBBBBBB!ا�) adalah salah satu bacaan doa yang biasa dibaca setelah solat fardhu atau pada berbagai 
pertemuan. Seperti dapat difahami dari namanya sholawat adalah doa untuk untuk Nabi Muhammad dan sekaligus doa untuk diri sendiri 
yang membacanya. Munjiyat bermakan menyelamatkan yang berarti dengan berdoa memakai sholawat munjiyat ini, maka pembacanya 
berharap agar dapat selamat dari segala musibah yang sedang atau akan menimpanya dan dikeluarkan dari kesulitan yang sedang 
dihadapinya. Baik kesulitan materi dan ekonomi atau kesulitan mental dan fisik. 

 
HUKUM MEMBACA SHALAWAT MUNJIYAT  
 
Menurut Muhammad bin Abdul Ghoffar Al-Syarif, profesor fakultas Syariah Universitas Kuwait, membaca shalawat munjiyat itu baik 
sebagaimana membaca shalawat yang lain. Karena membaca shalawat itu dianjurkan oleh Allah. Dalam Al-Ahzab :56 Allah berfirman: 

  
ِ̂(َ= �0ُ�َIا َ��[�ا َ�َ�ْ�ِ� َوَ��\ُ��ا 2َْ�ِ��ً�� Wَأ([َ/� ا� �)َ \M�ِW0ا� 
 ِإنW ا��Wَ� َوَ�َ��OَRَِ+ُ� ُ(َ!�[�َن َ�َ�

Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu 
untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dr. Muhammad As-Syarif selanjutnya mengatakan:  

  
ا��/5 �" ��
 ���4 و��
 Iل ���4 آ�� ���] ��
 " �� و��
 ��I و��5 آ�� (!��ن ���� ؟ ���/5 ا�!��1 ا��@�و�� ���!�ة ا��bاه���� و��� �aل ا�!���� ر��ل ا< ��
 ا< ��

 4�V� 4��. %&ا�@����= إ M� 5ل إ��اه�I 
�= ا�@���ء إgQ� ���h ا����دة وا�+�S آ��f " . إ��اه�5 و��
 Iل إ��اه�5 ، و��رك ��
 ���4 و��
 Iل ���4 آ�� ��رآ] ��
 إ��اه�5 و��
 i)i@ا��� ا� 
  و'�ل ر�5O اد��&M ا�+5O� SV " وآ^�% ا��k ���4��ء �Eء ����G . وهM أ�#" ��N ا�!�ة ���� ، و���T =� j0�) 5� �0Oه� �= ا�!�N . إ�

  
 l@� =� وواردة ���V� �/&k ، �/2ذآ� M+ا�!�ة ا��^آ�رة ، ���!��1 ا� 
و(Q#" ان 2��S �/� . أو���ء ا< ، واSo ���/� ا�@�ر��ن وا�!����ن �= ���د ا< �� �aس ان 42اوم ��

   .- وا< أ��5 -إ�Eزة ��= (��% إ�Eزة �/� 
Artinya: Dan karena adanya hadits di mana Sahabat bertanya pada Nabi bagaimana cara bershalawat pada Rasulullah? Nabi mengajari 
Sahabat dengan shalawat Ibrahimiyah yaitu [            4BBB��� 
BBB�� رك�BBBاه�5 ، و��BBBل إ�I 
BBB��اه�5 و�BBBإ� 
BBB�� [��BBB� �BBB4 آ�BBB��� لI 
BBB��4 وBBB��� 
BBB�� "BBB� 5BBB/�ا� 

        4BBBB�V� 4BBBB��. %BBBB&إ =����BBBB@ا� MBBBB� 5اه��BBBBل إ�I 
BBBB��اه�5 و�BBBBإ� 
BBBB�� [BBBBرآ�� �BBBB4 آ�BBBB��� لI 
BBBB��و]. Dan banyak ulama yang mensunnahkan menambahkan 
lafat "Sayyidina" sebelum menyebut nama Nabi. Shalawat Ibrahimiyah adalah shighat shalawat paling utama tetapi Nabi tidak melarang 
sighat shalawat yang lain begitu juga perintah untuk berdoa itu berlaku mutlak. Allah berfirman "berdoalah padaku maka aku kabulkan." 

 
Oleh karena itu, tidak apa-apa membaca shalawat (munjiyat) tersebut karena ia telah dipakai dan berasal dari sebagian wali Allah dan 
dijadikan amalan oleh hamba-hamba Allah dari kalangan hamba Allah yang arif dan shalih. Dianjurkan agar yang mengamalkannya 

meminta ijazah pada yang memiliki ijazah shalat munjiyat tersebut. 
 



 
TEKS ARAB SHALAWAT MUNJIYAT 

 

0َ�ْV0ْ2ُ 4َِ&� 4ٍ�َ��ُ َ�َ�ٌة\��َ M�َ�َ \"�َ W5/ُ�َ�0َ1ُ ِ�َ/� ا��ِت َو2َُ�ّ�Eَا�4ََر M�َ�ِْت َو2َْ�َ�ُ@�0َ ِ�َ/� ِ�4َ0َْك َأ�r�ّ�َا� jِ�ْ�ِEَ =ْ�ِ �/َ�ِ �&َ�ُ\/�� ِ�َ/� ِ�َ= jَ�ْ�ِEَ اkَهْ�َاِل َواkََ��ِت َوjَ��ِEَ �/� �0َ�َ M#ِGْ2َ ا��Eَ��َِت َو2َُ
  ِة َوَ�ْ@4َ ا�َ�َ��ِت ��.�+% (� أر.5 ا��ا.��=َأْ'َ!M ا��1ََ(�ِت ِ�ْ= jِ�ْ�ِEَ ا��sََ�اِت M�ِ ا�َ�َ��
 

Allohumma sholli ‘ala syaiyidina muhammad sholatan tunjina biha min jami’il ahwali wal afat wataqdilana biha jami’il hajat 
watutohhiruna biha min jami’is syayyiat 

watarfa’una biha a’lad darojat watuballi ghuna biha aqshol ghoyat min jami’il khoiroti fil hayati waba’dal mamat. Birohmatika ya Arhamar 
Rahimin. 

 
Artinya: Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan rahmat itu Engkau akan 

menyelamatkan kita dari semua keadaan yang mendebarkan dan dari semua cobaan yang dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan 
kepada kita hajat, Yang dengan rahmat itu Engkau akan membersihkan kita dari semua keburukan/kesalahan. Yang dengan rahmat itu 
Engkau akan mengangkat kita kepada setinggi-tinggi derajat.Yang dengan rahmat itu pula Engkau akan menyampaikan kita kepada 

sesempurna-sempurnanya semua maksud dari semua kebaikan pada waktu hidup dan setelah mati. 
 

SEJARAH SHALAWAT MUNJIYAT  
 

Shalawat munjiyat adalah shalat yang dibuat oleh ulama sufi dari tariqat Asy-Syadzili yaitu Syaikh Shalih Musa Al-Dharir. Kisah 
mendapatkan/terciptanya shalawat munjiyat ini adalah sebagai berikut: 

  

 ا�#�(� ر.�� ا<، '�ل ��� t��!ا� u�H5 : �= ا��و� ���ا< � 
�� M0�0] ��ا(] ا�� M0�� M0+��1Q��0ا� -h0/� �= ا��1ق و� �V0) =� "' t)�0 ر��و'��] � t�رآ�] ا���� ا��

} اا�j��E =� �/� �0 ... u اkه�ال وا��yت وj��E �/� �0� M#G2 ا����Eت ا��/5 �" ��
 ��4&� ���4 و��
 Iل ��4&� ���4 ��ة k "' }�V02ه" ا���آ���G) Sا أ�� ��ة : وه� (�Gل 
�] وأ���] أه" ا���آS ����ؤ(� �!��{ �/� �0��R��f ��ة ��Qج ا< ��0G�+���  

  

 ه� وا��ا&� �aآ�fو ا:�M2 �0/�  ��ة وا���4 < ر�M0� "�G2 M و&�V&� �= �200�1 ���ا(� ا��4�Vة و���] ��/� �M .4ود 17و��@�5 ا&� M� �/+��E ا.4ات }�رة ��+)�� Mا� �Oن و��


 (�0�V0 ا< �= آ" آ�ب و��ء+.  
 

Artinya: Dari Syekh Sholeh Musa Al-Dhorir ia berkata: Aku menaiki perahu di lautan lalu kami diserang angin yang besar sehingga sedikit 
dari kami yang selamat dari karam. Aku merasa sangat ngantuk dan tertidur, lalu aku bermimpi bertemu Nabi beliau bersabda: Katakan 

pada para penumpang perahu untuk mengucapkan ini 1000 (seribu) kali [       =BBBB� �BBBB/� �BBBB0�V02 ة�BBBB� 4BBBB��� �&4�BBBB� لI 
BBBB��4 وBBBB��� �&4�BBBB� 
BBBB�� "BBBB� 5BBBB/�ا� 
 jBBB��E .. dst] lalu aku terbangun dan mengajarkan bacaan tersebut pada seluruh penumpang kapal. Lalu kami membaca اkه�BBBBال وا�BBBB�yت 

shalawat itu 300 kali lalu Allah menyelamatkan kami.  
 
 

HUKUM SHALAWAT MUNJIYAT MENURUT ULAMA WAHABI  
 
 

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz salah satu tokoh utama ulama Wahabi menyatakan dalam salah satu fatwanya: 
  


 ا< �� M�0ا� 
�� M�!) 5 أن����وع ��H0/� وإ&�� ا��� ��� �� M�+آ 
وه^ا ا�4��ء > د��" ��
 ��Hو��+� ��
 ه^F ا���Q�O و> أ��س �� �= ا���0 و> أ��k t.4 أن (#�� إ�
&kد ا�@�� M4(� أ�. M� 5 آ���و� ���ا< � 
�� �0� [+�{ M+ا� ��Q�O��� ['آ" و M� ا��f5 آ�و� ���ا< ��0 '�ل � Mhري ر�! : M� =�&5 و�و� ���ا< � 
أ�2&� ر��ل ا< ��

 4@� =� ��H� �� ل�G� ، 4 �= ���دة@� ��V� : >ر��ل ا �) %��� M�!& أن 
� &!�M ���% ؟ '�ل . أ��&� ا< 2@���O� : ��a�) 5� �&�0�0�2 أ 
��O] ر��ل ا< ��
 ا< ���� و��5 .+

 ا< ���� و��5 }5 '�ل ر��ل ا< ��. " : M� 5ل إ��اه�I 
'���ا ا��/5 �" ��
 ���4 و��
 Iل ���4 آ�� ���] ��
 Iل إ��اه�5 و��رك ��
 ���4 و��
 Iل ���4 آ�� ��رآ] ��

 4�V� 4��. %&+5. ا�@����= إ��م آ�� '4 ���وا�  
 
Artinya: Doa (sholawat munjiyat) ini tidak memiliki dalil syariah dan tidak ada dasarnya dari hadits. Saya tidak mengijinkan siapapun 
untuk menambahkan doa ini pada kitab-kitabku sesuatu yang tidak berasal dari syariah. Yang disyariahkan bagi muslim adalah membaca 
shalawat yang banyak setiap waktu dengan cara yang berasal dari Nabi sebagaimana disebut dalam hadits Abi Masud Al-Anshari ia 
berkata: Rasulullah datang pada kami saat kami berada di majlis Saad bin Ubadah. Basyir bin Saad berkata pada Nabi: Allah 
memerintahkan kami membaca shalawat padamu wahai Rasulullah bagaimana cara kami bershalawat padamu? Abu Mas'ud berkata: Nabi 
berdiam diri sampai kami berharap Basyir bin Sa'd tidak menanyakan hal itu pada Nabi. Lalu Nabi menjawab: Katakan "4BBB��� 
BBB�� "BBB� 5BBB/�ا� 
         �BBBB4 آ�BBBB��� لI 
BBBB��4 وBBBB��� 
BBBB�� رك�BBBBاه�5 و��BBBBل إ�I 
BBBB�� [��BBBB� �BBBB4 آ�BBBB��� لI 
BBBB��4      وBBBBBB�V� 4BBBBBB��. %BBBBBB&إ =����BBBBBB@ا� MBBBBBB� 5اه��BBBBBBل إ�I 
BBBBBB�� [BBBBBBرآ�� " (Lihat: 
http://goo.gl/zPcLRG ) 
 
Muhammad Sholeh Al-Munjid menyatakan bahwa shalawat munjiyat hukumnya bid'ah dan tidak boleh dibaca karena tidak ada pahalanya 
dan teksnya hanya berdasarkan pada mimpi yang tidak berdampak hukum. Dalam fatwanya dia menyatakan. 

  

 ا< ���� و��5 ���1 ��4}� ، �5 �2د �M ا���0 واy}�ر �� M�0ا� 
  .ه^F ا�!�M� �1 ا�!�ة ��

 
 و���1 ��0 ا����ل ��
 ا�� ���� و��5 آ��ً� و�5 (O+5 ��0 3/ا���4Rة) M َوَر5ْOُ�َ [ُ�hِ اْ�ِ�ْ�َ��َم ِد(�0ًاْ�َ�ْ�َم َأْآَ�ْ�ُ] 5ْOُ�َ ِد(5ْOُ0َ َوَأَ�َ [ُ�ْ�َ2ْ�5ْOُ�ْ ِ&ْ@َ�ِ+: (و��ع ا< 2@��
 آ��" ، آ�� '�ل ا< 2@��

 ا< ���� و��5 و�t ��0 ، و> .��E إ�
 j)�H2 ���دة أو ا�+����/� ��ؤى أو ����0ت �� M�05 أن (@�" ��� }�] �= ا���ا�� MQO�� ، �ًr��.  


 ا< ���� و��5 و�4م ا>�+4اع �M ا�4(=�����ص ا����5 ��
 ا2�� M�0ع ا���  

 
Artinya: Teks shalawat munjiyat adalah shighat buatan sendiri yang tidak ada riwayatnya dalam hadits dan atsar (perkataan Sahabat). 

Syariah Allah itu sempurna seperti firman Allah dalam Al-Maidah :3. Dan syariah telah disampaikan oleh Rasulullah secara sempurna dan 
beliau tidak diam sedikitpun. Maka cukuplah bagi muslim untuk mengamalkan apa yang berasal dari Nabi dan sahih riwayat darinya. Tidak 
ada keperluan untuk mensyariahkan atau mensunnahkan ibadah yang baru atau mensunnahkannya berdasarkan pada mimpi semata. Maka 

muslim hendaknya menjaga untuk tetap mengikuti ajaran Nabi dan tidak beruat bid'ah dalam agama 

Menurut keterangan Ulama' ahli hikmat ma'rifat,  
barang siapa membaca shalawat tersebut setiap hari 500(lima ratus) kali,maka apa yang menjadi hajatnya baik urusan duniawi maupun 
ukhrawi,  
mohon kekayaan maupun keturunan dikabulkan oleh Allah.Dan shalawat Munjiyat itu merupakan sebahagian SHALAT HAJAT DAN 



WIRID UNTUK RIZKI DAN KEMAKMURAN PETANI   
Bila anda sebagai seorang petani ingin lancar dikaruniai rizki lewat pertanian,sehingga benar-benar menjadi seorang petani yang makmur 
dan kaya,maka selain anda harus rajin menggarap pertanian dengan ilmu pertanian,tahu jenis-jenis rabuk,cara memberantas hama dan 
sebagainya,sebaiknya juga dirangkap dengan usaha batin mohon pertolongan Allah dengan mengerjakan shalat malam.Caranya anda 
bangun malam sekitar jam" sepertlga malam"lalu wudlu dengan sempurna dan mengerjakan shalat hajat dua raka'at,dan setelah salam,anda 
baca wirid yang ringan saja,yaitu membaca Basmalah 1000(seribu)kali 

 BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM (1000 kali)   

Lalu berdo'a memohon kepada Allah mudah-mudahan pertaniannya dapat berhasil melimpah.Dengan amalan seperti itu,Insya Allah akan 
dikabulkan sehingga anda menjadi seorang petani yang selalu berkembang rizkinya dan menjadi kaya,sehingga banyak amal jariyah dan 
rajin beribadah. dung-gedung ArasyLalu berdo'a memohon kepada Allah mudah-mudahan pertaniannya dapat berhasil melimpah.Dengan 
amalan  Seperti itu,Insya llah akan dikabulkan sehingga anda menjadi seorang petani yang selalu berkembang rizkinya dan menjadi 
kaya,sehingga banyak amal jariyah dan rajin beribadah. 

25.Shalawat kenikmatan . Shalawat ini terkenal dengan sebutan "Al-In umum", artinya kenikmatan. Tentang shalawat ini 
Sayid Ahmad Ash-Shawi mengatakan: Shalawat ini dapat membuka bagi pembacanya kenikmatan dunia dan akhirat, 
sedangkan pahalanya besarnya tak ter sampai. Tentang hikmahnya yang lain adalah: Barangsiapa yang hatinya selalu 
dirundung kesedihan, maka hendaknya mengamalkan shalawat ini setiap selesai shalat fardlu, Insya Allah hatinya akan 
menjadi dingin, tentram dan tenang, jauh dari kegelisahan dan kegundahan dalam menghadapi segala persoalan dunia 
maupun akhirat. 

Ilmu Sholawat Al-In'am RB  

Shalawat untuk rasulullah memiliki keutamaan yang besar dan manfaat yang banyak di dunia dan akhirat bagi orang-orang 

yang banyak mengucapkannya. 

Allah Berfirman Yang Artinya :  

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu 

untuk Nabi dan ucapkanlah penghormatan kepadanya. 

Sholawat Al-In'am Khasiatnya adalah seperti yang dikatakan oleh Sayyid Ahmad Al-Shâwî, yakni membuka pintu kenik-matan 

dunia dan akhirat bagi pembacanya, sementara pahalanya tidak terhingga. Amiin Yaa Robbal'alamin 

Inilah Sholawat Al-In'am :  

Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada in'amillahi wa 

ifdhalih. 

Artinya: Yaa Allah, limpahkanlah shalawat, salam, dan berkah kepada Sayyidina Muhamad dan kepada ke-luarganya, 

sebanyak jumlah nikmat Allah dan karunianya. 

Dan sebelum wirrid tawasul :  

• Ila hadroti nabi mustofa muhammadin sholallohu alaihi wassalam wa ala lihi washokhbihi wa ahli baitihi ajmain 
saiulillahil lahum al fatehah…..1x 

• Ila hadroti sayyidina ali karomallohi wajhah,al fatehah….. 1x 
• Ila hadroti abi wal ummi,al fatehah……….1x 
• Ila hadroti khusushon manjazani (Ust.H.M.Emi Suhaemi),al fatehah……..1x 

Di wirid 129x, setelah shalat hajat malam, lakukan secara istiqomah. 

 

Fadhilahnya :  

Allah SWT akan membukakan pintu kenikmatan dunia dan akhirat. 

 

Bagi yang ingin Ijazah. 

Jika anda mempunyai keluhan dengan penyakit yg diderita ,silahkan datang kepada kami. 

JL.Kadu Kacang Km.5 Kp.Kadu cau Ds.Gunung Putri Kec.Banjar kab.pandeglang 

Salam Ust.M.Emi Suhaemi Spdi Mph 

Shalawat untuk Rasulullah SAW memiliki keutamaan yang besar dan menghasilkan manfaat yang banyak di dunia dan akhirat bagi orang-
orang yang banyak mengucapkannya. Allah Ta’ala dalam FirmanNya yang artinya, “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya 
bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah penghormatan kepadanya”. [Al 
Ahzab:56] 

Cukuplah bagimu apa yang di sebutkan Allah SWT di atas sebagai penghormatan dan pengagungan bagi NabiNya serta dorongan bagi para 
hambaNya yang mu’min untuk mengucapkan shalawat dan salam baginya. Nabi Muhammad SAW Bersabda “Barangsiapa bershalawat 
untukku sekali, maka Allah Bershalawat untuknya 10 kali.” 

Ada berbagai macam shalawat dengan bermacam-macam redaksi atau lafadz shalawat. Bahkan bisa mencapai ribuan macam lafadz 
shalawat baik yang berasal dari Nabi sendiri, maupun para sahabat, dan wali-wali Allah, orang-orang shaleh pilihan. 

Setiap muslim bahkan berlomba-lomba memberikan shalawat yang terbaik dan memperbanyak … 

26.Shalawat Al-Hindi . Shalawat ini besar sekali manfaatnya terutama untuk orang yang sedang menuntut ilmu. Syekh Al-



Hindi mendapatkan shalawat ini langsung dari rosulullah melalui mimpi. Manfaatnya: Barangsiapa istiqomah membaca 
shalawat ini, maka ia akan mendapat ilmu dan rahasianya. Sedangkan hikmahnya yang lain adalah: Bila dibaca setiap hari 
secara istiqomah, Insya Allah matinya nanti Husnul Khatimah. 

Alahumma shollia 'ala sayyidinaa Muhammadin wa'ala aali sayyidinaa Muhammadin fii kulli lamhatin 
wanafsin bi'adadi kulli ma'luuminlaka. 

 
Sholawat ini besar sekali manfa'atnya terutama bagi orang yg sedang menuntut ilmu.Syekh Al-Hindi mendapatkan sholawat 

ini langsung dari Rosulullah melalui mimpi. Faedahnya :Barangsiapa istiqomah membaca sholawat ini,maka ia akan 
mendapatkan ilmu & rahasianya. Sedangkan hikmahnya :Bila dibaca setiap hari secara istiqomah Insya Allah matinya nanti 

Husnul Khotimah . 

27. Shalawat Sirril Asror  

SHOLAWAT SIRRIL ASROR 

 

 
  

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas cahaya di antara segala cahaya, rahsia di antara segala rahasia, pe-nawar 

duka, dan pembuka pintu kemudahan, yakni Say-yidina Muhammad, manusia pilihan, juga kepada ke-luarganya yang suci 

dan sahabatnya yang baik, sebanyak jumlah kenikmatan Allah dan karunia-Nya. 

Penjelasan: 

Shalawat ini bersumber dari Sayyid Ahmad Al-Badawi r.a., Sayyid Ahmad Ruslan mengomentari shalawat ini, “Shalawat ini 

sangat mujarab untuk menunaikan hajat, mengusir kesusahan, menolak bencana, dan memperoleh cahaya, bahkan sangat 

manjur untuk segala keperluan.” 

Ilmu Shalawat Asror RB 

 
Pada dasarnya bacaan shalawat Nabi itu harus dibaca oleh setiap muslim dan orang mukmin di mana saja dan dalam keadaan 
apapun.Dalam keadaan berdoa,maka isi bacaan doa itu harus ada bacaan shalawat atas Nabi yang dapat di baca,di awal,di pertengahan dan 
diakhir bacaan tersebut.Jika tidak, maka doa tersebut tertahan di antara langit dan bumi serta tiada naik barang sedikitpun. 
 

Demikianlah salah satu contoh pengaruh bacaan shalawat terhadap kebutuhan manusia kepada Tuhannya. Oleh karena itu sangat 
dianjurkan untuk selalu membaca shalawat atas Nabi pada setiap saat dalam berbagai keadaan.Shalawat atas Nabi itu memiliki 
barokah,fadhilah,manfaat yang sangat banyak sekali dan sangat besar khasiatnya serta dapat memberi keuntungan di dunia dan di akhirat 
nanti.Insya Allah akan bahagia,sejahtera,dan selamat fiddunya  wal-akhirah. 
 
Inilah Shalawat Asror : 
Bismillahirrahmanirrahiim. 
Allaahumma sholli ‘alaa nuuril anwaar wa sirril asroor watir yaaqil aghyaar wa miftaahi baabil yasaar sayyidinaa wa maulaana 
muhammadinil mukhtaar wa aalihil ath-haar wa ash haabihil akhyaar ‘adada ni ‘amillaahi wa ifzhoolihii. 120x 
 
Dan sebelum Sholawat Tawasul : 
Ila hadroti nabi mustofa muhammadin sholallohu alaihi wassalam wa ala lihi washokhbihi wa ahli baitihi ajmain saiulillahil lahum al 
fatehah…..1x 
Ila hadroti abi wal ummi,al fatehah……….1x 
Ila hadroti khusushon manjazani (Ust.HM.Emi Suhaemi),al fatehah……..1x 
 
Pada dasarnya bacaan shalawat Nabi itu harus dibaca oleh setiap muslim dan orang mukmin di mana saja dan dalam keadaan 
apapun.Dalam keadaan berdoa,maka isi bacaan doa itu harus ada bacaan shalawat atas Nabi yang dapat di baca,di awal,di pertengahan dan 
diakhir bacaan tersebut.Jika tidak, maka doa tersebut tertahan di antara langit dan bumi serta tiada naik barang sedikitpun. 
 
 
Demikianlah salah satu contoh pengaruh bacaan shalawat terhadap kebutuhan manusia kepada Tuhannya. Oleh karena itu sangat  
dianjurkan untuk selalu membaca shalawat atas Nabi pada setiap saat dalam berbagai keadaan.Shalawat atas Nabi itu memiliki 
barokah,fadhilah,manfaat yang sangat banyak sekali dan sangat besar khasiatnya serta dapat memberi keuntungan di dunia dan di akhirat 
nanti.Insya Allah akan bahagia,sejahtera,dan selamat fiddunya  wal-akhirah. 
 
Inilah Shalawat Asror : 
Bismillahirrahmanirrahiim. 
Allaahumma sholli ‘alaa nuuril anwaar wa sirril asroor watir yaaqil aghyaar wa miftaahi baabil yasaar sayyidinaa wa maulaana 
muhammadinil mukhtaar wa aalihil ath-haar wa ash haabihil akhyaar ‘adada ni ‘amillaahi wa ifzhoolihii. 120x 
 
Dan sebelum Sholawat Tawasul : 
Ila hadroti nabi mustofa muhammadin sholallohu alaihi wassalam wa ala lihi washokhbihi wa ahli baitihi ajmain saiulillahil lahum al 
fatehah…..1x 
Ila hadroti abi wal ummi,al fatehah……….1x 
Ila hadroti khusushon manjazani (Ust.HM.Emi Suhaemi),al fatehah……..1x 
 
Di wirid se ikhlas'nya setelah shalat fardlu dan dimana saja kita berada 

sholawat jawahirul asror 

ijazah selanjutnya akan abah haturkan sebuah sholawat keramat,hehehh.. 



kenapa di sebut keramat? 

karena abah dapatkan (ijazahnya) sholawat ini ketika masih kecil. 

alhamdulillah dari semenjak usia 8 tahun (kelas 2 SD) abah di ijazahin sholawat ini oleh ayahanda tercinta KH.Hasan Basri. 

Beliau menuliskan sholawat ini pada sebuah buku pelajaran milik abah, dan Beliau bilang bahwa sholawat ini sangat besar 

faidahnya. 

waktu mengijazahkan sholawat ini Beliau hanya memberitahukan bahwa insyaAllah kamu akan di beri kepintaran,rasa 

keberanian (tidak malu-malu alias Percaya Diri) dan bisa menang dalam lomba lari, (hanya 3 macam saja khosiat yang di 

kasih tahukan kepada abah ketika itu). 

namun ketika usia abah sudah menginjak 15 tahunan barulah Beliau menambahkan kata tentang khasiat-khasiat lainnya dari 

sholawat jawahir ini. 

di antara tambahan katanya yaitu: 

khasiatnya insyaAllah bisa buat mahabbah pengasihan dan khowariqul lil'adat (melakukan sesuatu di luar kebiasaan adat 

manusia). 

dan Beliau juga menambahkan tingkatan lanjutan (tingkat ke 2) dari sholawat jawahir ini yang di sebut dengan sholawat sirril 

'ulum. 

(sholawat sirril 'ulum adalah sholawat khusus untuk mendapatkan rahasia keilmuan tingkat yang tinggi,sholawat ini hanya 

dibaca sebelum tidur, ketika bermimpi insyaAllah mimpi yang aneh-aneh tentang ilmu dan juga kunci kunci rahasia keilmuan). 

keberkahan dari sholawat jawahirul asror ini di antaranya : 

- insyaAllah di beri ilmu ladunny atau ilmu kecerdasan oleh Allah SWT. 

- insyaAllah di cintai dan di sayangi semua makhluq (mahabbah pengasihan umum). 

- insyaAllah di berikan rasa keberanian dan rasa Percaya Diri yang tinggi. 

- jika anda membuka pengajian atau pesantren insyaAllah banyak santrinya. 

- jika anda membuka praktek pengobatan atau membuka hikmah insyaAllah banyak tamunya. 

- insyaAllah dimewahkan kehidupannya oleh Allah. 

- dan insyaAllah di beri sebuah keramat langsung oleh Allah SWT (khowariqul lil 'adat) yaitu membedah (melakukan) sesuatu 

hal yang di luar kebiasan manusia. 

khowariqul lil 'adat ini biasa di sebut dengan keanehan atau kesaktian. 

untuk test khowariqnya bisa di coba dengan di baca (sholawatnya) sambil berjalan insyaAllah walaupun jauh jarak 

perjalanannya akan terasa seperti dekat. 

- dan yang paling leluasa yaitu sholawat ini hanya di baca sehabis sholat maghrib saja 

(tidak di iringi dengan berpuasa). 

alhamdulillah sholawat jawahirul asrornya sudah selesai abah tuliskan (teks latin + arab) dan rekaman suaranya pun sudah 

abah sisipkan di filenya. 

bagi yang ingin berijazah dapat mendownload file ilmunya disini : sholawat-jawahirul-asror.zip 

setelah di download selanjutnya berijazah dahulu. 

kalau belum faham tentang tatacara ijazahan sholawat jawahirul asror ini (dan juga belum mengetahui DATA NO HP abah) 

silahkan untuk jalan-jalan dahulu ke halaman satu ini : TATA CARA BERIJAZAH ILMU & DATA NO HP. 

untuk 'mahar kecil' ijazahannya 100.000 saja 

(biar kecil yang penting ikhlas dan ridho lilLahi Ta'ala). 

abah cukupkan sampai disini. 

silahkan amalkan. 

akhirul kalam : wassalamu 'alaikum... 

sholawat jawahirul asror  

 

ijazah selanjutnya akan abah haturkan sebuah sholawat keramat,hehehh.. 

kenapa di sebut keramat? 

karena abah dapatkan (ijazahnya) sholawat ini ketika masih kecil. 

alhamdulillah dari semenjak usia 8 tahun (kelas 2 SD) abah di ijazahin sholawat ini oleh ayahanda tercinta KH.Hasan Basri. 

Beliau menuliskan sholawat ini pada sebuah buku pelajaran milik abah, dan Beliau bilang bahwa sholawat ini sangat besar 

faidahnya. 

waktu mengijazahkan sholawat ini Beliau hanya memberitahukan bahwa insyaAllah kamu akan di beri kepintaran,rasa 

keberanian (tidak malu-malu alias Percaya Diri) dan bisa menang dalam lomba lari, (hanya 3 macam saja khosiat yang di kasih tahukan 



kepada abah ketika itu). 

namun ketika usia abah sudah menginjak 15 tahunan barulah Beliau menambahkan kata tentang khasiat-khasiat lainnya dari sholawat 

jawahir ini. 

di antara tambahan katanya yaitu: 

khasiatnya insyaAllah bisa buat mahabbah pengasihan dan khowariqul lil'adat (melakukan sesuatu di luar kebiasaan adat 

manusia). 

dan Beliau juga menambahkan tingkatan lanjutan (tingkat ke 2) dari sholawat jawahir ini yang di sebut dengan sholawat sirril 

'ulum. 

(sholawat sirril 'ulum adalah sholawat khusus untuk mendapatkan rahasia keilmuan tingkat yang tinggi,sholawat ini hanya 

dibaca sebelum tidur, ketika bermimpi insyaAllah mimpi yang aneh-aneh tentang ilmu dan juga kunci kunci rahasia keilmuan). 

 

keberkahan dari sholawat jawahirul asror ini di antaranya : 

- insyaAllah di beri ilmu ladunny atau ilmu kecerdasan oleh Allah SWT. 

- insyaAllah di cintai dan di sayangi semua makhluq (mahabbah pengasihan umum). 

- insyaAllah di berikan rasa keberanian dan rasa Percaya Diri yang tinggi. 

- jika anda membuka pengajian atau pesantren insyaAllah banyak santrinya. 

- jika anda membuka praktek pengobatan atau membuka hikmah insyaAllah banyak tamunya. 

- insyaAllah dimewahkan kehidupannya oleh Allah. 

- dan insyaAllah di beri sebuah keramat langsung oleh Allah SWT (khowariqul lil 'adat) yaitu membedah (melakukan) sesuatu 

hal yang di luar kebiasan manusia. 

khowariqul lil 'adat ini biasa di sebut dengan keanehan atau kesaktian. 

untuk test khowariqnya bisa di coba dengan di baca (sholawatnya) sambil berjalan insyaAllah walaupun jauh jarak 

perjalanannya akan terasa seperti dekat. 

- dan yang paling leluasa yaitu sholawat ini hanya di baca sehabis sholat maghrib saja 

(tidak di iringi dengan berpuasa). 

alhamdulillah sholawat jawahirul asrornya sudah selesai abah tuliskan (teks latin + arab) dan rekaman suaranya pun sudah 

abah sisipkan di filenya. 

bagi yang ingin berijazah dapat mendownload file ilmunya disini : sholawat-jawahirul-asror.zip 
 
Pada dasarnya bacaan shalawat Nabi itu harus dibaca oleh setiap muslim dan orang mukmin di mana saja dan dalam keadaan 
apapun.Dalam keadaan berdoa,maka isi bacaan doa itu harus ada bacaan shalawat atas Nabi yang dapat di baca,di awal,di pertengahan dan 
diakhir bacaan tersebut.Jika tidak, maka doa tersebut tertahan di antara langit dan bumi serta tiada naik barang sedikitpun. 
 

Demikianlah salah satu contoh pengaruh bacaan shalawat terhadap kebutuhan manusia kepada Tuhannya. Oleh karena itu sangat 
dianjurkan untuk selalu membaca shalawat atas Nabi pada setiap saat dalam berbagai keadaan.Shalawat atas Nabi itu memiliki 
barokah,fadhilah,manfaat yang sangat banyak sekali dan sangat besar khasiatnya serta dapat memberi keuntungan di dunia dan di akhirat 
nanti.Insya Allah akan bahagia,sejahtera,dan selamat fiddunya  wal-akhirah. 
 
Inilah Shalawat Asror : 
Bismillahirrahmanirrahiim. 
Allaahumma sholli ‘alaa nuuril anwaar wa sirril asroor watir yaaqil aghyaar wa miftaahi baabil yasaar sayyidinaa wa maulaana 
muhammadinil mukhtaar wa aalihil ath-haar wa ash haabihil akhyaar ‘adada ni ‘amillaahi wa ifzhoolihii. 120x 
 
Dan sebelum Sholawat Tawasul : 
Ila hadroti nabi mustofa muhammadin sholallohu alaihi wassalam wa ala lihi washokhbihi wa ahli baitihi ajmain saiulillahil lahum al 
fatehah…..1x 
Ila hadroti abi wal ummi,al fatehah……….1x 
Ila hadroti khusushon manjazani (Ust.HM.Emi Suhaemi),al fatehah……..1x 
 
Di wirid se ikhlas'nya setelah shalat fardlu dan dimana saja kita berada 
 
Fadhilah : Multifungsi 

Bagi yang ingin Ijazah. 
Ust.H.M.Emi Suhaemi Spdi Mph 

 

 

Jurus Jurus Gaib Dari Kitab Sirrul Asror  

KITAB SIRRUL ASROR SYEKH ABDUL QADIR AL JAELANI 

DOA DAN ZIKIR BERHUBUNG DENGAN JALAN SULUK 

Siapa yang memilih untuk memisahkan dirinya daripada dunia supaya dia dapat menghampiri Allah hendaklah tahu ibadat-

ibadat seperti doa dan zikir yang sesuai untuk tujuan tersebut. Melakukan ibadat tersebut memerlukan suasana yang suci dan 

sebaik-baiknya berada di dalam keadaan berpuasa. Bilik khalwat biasanya berhampiran dengan masjid kerana syarat bagi 



salik perlu meninggalkan bilik khalwatnya lima kali sehari bagi mengerjakan sembahyang berjemaah dan pada ketika tersebut 

hendaklah menjaga dirinya agar tidak menonjol, menyembunyikan diri dan tidak berkata-kata walau sepatah perkataan pun. 

Sesiapa yang di dalam suluk hendaklah mengambil langkah tegas untuk lebih menghayati dan mematuhi prinsip-prinsip, 

dasar-dasar dan syarat-syarat sembahyang berjemaah.  

Setiap malam, ketika tengah malam, salik mestilah bangun untuk mengerjakan sembahyang tahajjud, yang bermaksud 

suasana jaga sepenuhnya di tengah-tengah tidur. Sembahyang tahajjud membawa symbol kebangkitan setelah mati. Bila 

seseorang berjaya bangun untuk melakukan sembahyang tahajjud dia adalah Pemilik hatinya dan pemikirannya bersih. Agar 

suasana jaga ini tidak rosak dia tidak seharusnya melibatkan diri dengan kegiatan harian seperti makan dan minum.  

Bangun dengan menyedari dibangkitkan daripada kelalaian kepada kesedaran, ucapkan:  

“Alhamduli-Llahi ahyani ba’da ma amatani wa-ilaihin -nusyur-  Segala puji bagi Allah yang membangkitkan daku setelah 

mengambil hidupku. Selepas mati semua akan dibangkitkan dan kembali kepada-Nya”.  

Kemudian bacakan sepuluh ayat terakhir surah al-‘Imraan, ayat 190 – 200. Selepas itu mengambil wuduk dan berdoa:  

“Kemenangan untuk Allah! Segala puji untuk-Mu. Tidak ada yang lain daripada-Mu yang layak menerima ibadat. Daku 

bertaubat dari dosaku. Ampuni dosaku, maafkan kehadiranku, terimalah taubatku. Engkau Maha Pengampun, Engkau suka 

memaafkan. Wahai Tuhanku! Masukkan daku ke dalam golongan mereka yang menyedari kesalahan mereka  dan masukkan 

daku ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang salih yang memiliki kesabaran, yang bersyukur, yang mengingati Engkau 

dan yang memuji Engkau malam dan siang”.  

Kemudian dongakkan pandangan ke langit dan buat pengakuan:  

“Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah, Esa, tiada sekutu, dan aku naik saksi Muhamamd adalah hamba Allah dan 

Rasul-Nya. Daku berlindung dengan keampunan-Mu daripada azab-Mu. Daku berlindung dengan keredaan-Mu daripada 

murka-Mu. Daku berlindung dengan-Mu daripada-Mu. Aku tidak mampu mengenali-Mu sebagaimana Engkau kenali Diri-Mu. 

Aku tidak mampu memuji-Mu selayaknya. Daku adalah hamba-Mu, daku adalah anak kepada hamba-Mu. Dahiku yang di 

atasnya Engkau tuliskan takdir adalah dalam tangan-Mu. Perintah-Mu berlari menerusi daku. Apa yang Engkau tentukan 

untukku adalah baik bagiku. Daku serahkan kepada-Mu tanganku dan kekuatan yang Engkau letakkan padanya. Daku buka 

diriku di hadapan-Mu, mendedahkan semua dosaku. Tiada Tuhan kecuali Engkau, dan Engkau Maha Pengampun, aku yang 

zalim, aku yang berbuat kejahatan, daku menzalimi diriku. Untukku kerana daku adalah hamba-Mu ampunkan dosa-dosaku. 

Engkau jualah Tuhan, hanya Engkau yang boleh mengampunkan”.  

Kemudian menghadap ke arah kiblat dan ucapkan:  

“Allah Maha Besar! Segala puji untuk-Nya. Aku ingat dan membesarkan-Nya”.  

Kemudian ucapkan sepuluh kali:  

“Segala kemenangan buat Allah”.  

Kemudian ucapkan sepuluh kali:  

“Segala puji dan syukur untuk Allah”.  

Kemudian ucapkan sepuluh kali:  

“Tiada Tuhan melainkan Allah”.  

Kemudian lakukan sembahyang sepuluh rakaat, dua rakaat satu salam. Nabi s.a.w bersabda, “Sembahyang malam dua, dua”. 

Allah memuji orang yang bersembahyang malam.  

“Dan di sebahagian malam hendaklah engkau sembahyang tahajjud sebagai sembahyang sunat untukmu, supaya Tuhanmu 

bangkitkan kamu di satu tempat yang terpuji”. (Surah Bani Israil, ayat 79).  

“Renggang rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur, dalam keadaan menyeru Tuhan mereka dengan takut dan penuh harapan, 

dan sebahagian daripada apa yang Kami kurniakan itu mereka belanjakan”. (Surah as-Sajadah, ayat 16 & 17).  

Kemudian pada akhir malam bangun semula untuk mengerjakan sembahyang witir tiga rakaat, sembahyang yang menutup 

semua sembahyang-sembahyang pada hari itu. Pada rakaat ketiga selepas al-Faatihah bacakan satu surah dari Quran, 

kemudian angkatkan tangan seperti pada permulaan sembahyang sambil ucapkan “Allahu Akbar!” dan bacakan doa qunut. 

Kemudian selesaikan sembahyang seperti biasa.  

Setelah matahari terbit orang yang di dalam suluk perlu melakukan sembahyang isyraq, sembahyang yang menerangi, dua 

rakaat. Selepas itu melakukan sembahyang istihadha’ dua rakaat, mencari perlindungan dan keselamatan daripada syaitan. 

Pada rakaat pertama selepas al-Faatihah bacakan surah al-Falaq. Dalam rakaat kedua selepas al-Faatihah bacakan surah 

an-Nas.  

Bagi mempersiapkan diri untuk hari itu lakukan sembahyang sunat istikharah, sembahyang meminta petunjuk Allah untuk 

keputusan yang benar pada hari itu. Pada tiap rakaat selepas al-Faatihah bacakan ayat al-Kursi. Kemudian tujuh kali surah al-

Ikhlas. Kemudian pagi itu lakukan sembahyang dhuha, sembahyang kesalihan dan kedamaian hati. Lakukan enam rakaat. 



Bacakan surah asy-Syams dan surah ad-Dhuha. Sembahyang dhuha diikuti oleh dua rakaat kaffarat, sembahyang penebusan 

terhadap kekotoran yang mengenai seseorang tanpa boleh dielakkan atau disedari. Tersentuh dengan kekotoran walaupun 

secara tidak sengaja masih berdosa, boleh dihukum. Ini boleh berlaku walaupun di dalam suluk, misalnya melalui keperluan 

tubuh badan. Nabi s.a.w bersabda, “Jaga-jaga dari najis – walaupun ketika kamu kencing, satu titik tidak mengenai kamu – 

kerana ia adalah keseksaan di dalam kubur”. Setiap rakaat, selepas membaca al-Faatihah bacakan surah al-Kausar tujuh kali.  

Satu lagi sembahyang – panjang, walaupun empat rakaat – harus dilakukan dalam satu hari semasa khalwat atau suluk. Ini 

adalah sembahyang tasbih – sembahyang penyucian atau pemujaan. Jika seseorang itu mengikuti mazhab Hanafi dia 

melakukannya empat rakaat satu salam. Jika dia berfahaman Syafi’e dilakukannya dua rakaat satu salam, dua kali. Ini jika 

dilakukan di siang hari. Jika dilakukan malam hari Hanafi dan Syafi’e sependapat, dua rakaat satu salam, dua kali.  

Nabi s.a.w memberitahu mengenai sembahyang ini kepada bapa saudara baginda, Ibnu Abbas, “Wahai bapa saudaraku yang 

ku kasihi. Ingatlah aku akan berikan kepada kamu satu pemberian. Perhatikanlah aku akan Sampaikan kepada kamu satu 

yang sangat baik. Ingatlah aku akan berikan kepada kamu kehidupan dan harapan baharu. Ingatlah aku akan berikan kepada 

kamu sesuatu yang bernilai sepuluh daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Jika kamu kerjakan apa yang aku beritahu dan 

ajarkan kepada kamu Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu yang lalu dan yang akan datang, yang lama dan yang baharu, 

yang kecil dan yang besar. Lakukan secara diketahui atau tidak diketahui, secara tersembunyi atau terbuka”.  

“Engkau kerjakan sembahyang empat rakaat. Pada tiap-tiap rakaat selepas al-Faatihah kamu bacakan satu surah dari Quran. 

Ketika kamu berdiri bacakan lima belas kali:  

Subhana Llahi il-hamdu li-Llahi la ilaha illa llahu wa-llahu akbar, wa-la hawla wa-la quwwata illa billahil l-‘Ali I-‘Azim.  

Bila kamu rukuk, tangan di atas lutut, bacakan sepuluh kali. Ketika berdiri ulanginya sepuluh kali lagi. Ketika kamu sujud 

bacakan sepuluh kali. Bila kamu bangun dari sujud bacakan sepuluh kali. Ketika duduk bacakan sepuluh kali. Sujud semula 

bacakan sepuluh kali. Duduk semula bacakan sepuluh kali. Kemudian bangun untuk rakaat kedua. Lakukan serupa untuk 

rakaat yang lain sehingga empat rakaat”.  

“Jika kamu mampu lakukan sembahyang ini setiap hari. Jika tidak lakukan sekali sebulan. Jika tidak mampu juga lakukan 

sekali setahun. Jika masih tidak mampu lakukan sekali seumur hidup”.  

Jadi, empat rakaat itu tasbih diucapkan sebanyak tiga ratus kali. Sebagaimana Nabi s.a.w ajarkan kepada bapa saudara 

baginda Ibnu Abbas, dianjurkan juga kepada orang yang bersuluk melakukan sembahyang tersebut.  

Selain daripada tugas tersebut orang yang di dalam suluk juga dianjurkan membaca Quran sekurang-kurangnya sebanyak 

200 ayat sehari. Dia juga hendaklah mengingati Allah secara terus menerus dan menurut suasana rohani, samada menyebut 

nama-nama-Nya yang indah secara kuat atau senyap di dalam hati. Ingatan di dalam hati secara senyap hanya bermula bila 

hati kembali jaga dan hidup. Bahasa zikir ini adalah perkataan rahsia yang tersembunyi.  

Setiap orang mengingati Allah menurut keupayaan masing-masing. Allah berfirman:  

“Hendaklah kamu sebut Dia sebagaimana Dia pimpin kamu”. (Surah al-Baqarah, ayat 198).  

Ingatlah kepada-Nya menurut kemampuan kamu. Pada setiap tahap kerohanian ingatan itu berbeza-beza. Ia mempunyai satu 

nama lagi, ia mempunyai satu sifat lagi, satu cara lagi. Hanya orang yang ditahap itu tahu zikir yang sesuai.  

Orang yang di dalam suluk juga dianjurkan membaca surah al-Ikhlas seratus kali sehari. Perlu juga membaca Selawat seratus 

kali sehari. Dia juga perlu membaca doa ini sebanyak seratus kali: 

“Astaghfirullah al-‘Azim, la ilaha illa huwal – Hayyul-Qayyum – mimma qaddamtu wa-ma akhkhartu wa-ma ‘alantu wa-ma 

asrartu wa-ma anta a’lamu bihi minni. Anta l-Muqaddimu wa-antal Muakhkhiru wa-anta ‘ala kulli syai in Qadir”. 

Masa yang selebihnya setelah dilakukan ibadat-ibadat yang telah dinyatakan, gunakan untuk membaca Quran dan lain-lain 

pekerjaan ibadat. 

 
28.Shalawat Al-Bihar . Shalawat ini bisa digunakan untuk segala hal, tetapi ada praktek yang khusus. Shalawat Al - Bihar 
biasa dipakai oleh orang yang hatinya selalu minder dalam menghadapi orang yang besar, yang kehormatannya, derajatnya 
dan kemulyaannya pada dirinya. Juga shalawat ini terkadng dipakai untuk mengobati seseorang, dan lain sebagainya. 

Sholawat Al bihar 

"Bismillahirrohmaanirrohiim Allahumma sholli wa sallim 'alaa sayyidinaa muhammadinidhoohir" 

Aplikasinya di baca 11x tanpa napas setiap selesai sholat fardu khasiatnya untuk menghilangkan bau mulut yang busuk, yang 

tidak enak dan tidak sedap insya Allah bau mulut segera hilang. 

Demikian sholawat yang slalu di amalkan oleh saya semoga bermanfaat saya ikhlaskan buat semua sholawat ini dari kitab 

afdlolussholawat 'ala sayidissadat 
 

29.Shalawat mukhathab . Banyak sekali manfaat shalawat ini, oleh karena itu ditekankah agar dibaca sebanyak mungkin 



pada setiap hari jum'at, sedangkan selain hari jum'at dibaca 11 kali secara istiqomah. Insya allah orang yang membaca akan 
memperoleh keselamatan dari segala musibah dan bencana. Juga bisa dijadikan wirid sebagai perantara untuk 
mengharapkan keinginan yang belum tercapai, dan untuk praktek - praktek yang lain. 

SHALAWAT UNTUK MEMPEROLEH HAJAT 

Syaikh Ibnu Saifuddin al Jabari qadasallahu sirrahu berkata:”siapa yang membaca shalawat dan salam atas nabi s a w seperti dibawah ini 
pada malam Jum’at sebanyak 1000 (seribu kali),kemudian dibiasakan secara rutin setiap malam 1000x sampai hari jum’at berikutnya, 
maka memperoleh apa yang diperlukan, dan hajat kebutuhannya dikabulkan.Dan inilah rahasia mendatngkan hajat yang mengagumkan: 
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 [Ashalaatu wassalaamu ‘alaika yaa sayyidii yaa rasulullah khudz biyadi qallat khillati adriknii.(100 x)] 
 

Artinya : 

Rahmat dan keselamatan semoga tercurahkan kepadamu wahai junjunganku, ya rasulullah,peganglah tanganku, habis daya upayaku, 
dapatkanlah aku. 

Dalam bukunya Amalan para ulama salaf uztad Abdullah afifi Thaifuri menulis kasiat shalawat ini sebagai berikut : 

1. Bagi anak anda yang sedang menuntut ilmu supaya diberi kecerdasan maka bacalah shalawat ini sebanyak 1000 
kali dalam sehari semalam,insya Allah apa yang anak anda inginkan cepat terkabulkan 

2. Jika shalawat ini dibaca 1000 x pada hari jum’at dan dibaca sebanyak 11 x selain hari jum’at denga istiqomah, 
insyaAllah anda akan memperoleh keselmatan dari ancaman marabahaya. 
 
ANJURAN  : 
    
      pada hari jum'at dibaca 1000 kali,sedang selain hari jum'at dibaca 11 kali secara istiqamah. 

KHASIAT    :  
 
1 .jika mempunyai hajat apappun,shalawat ini hendaklah dibaca 1000 kali sekali duduk dalam keadaan suci 
(mempunyai wudhu) 
 
2 .bagi orang yg mencari ilmu,agar diberi kecerdasan pikiran dan mudah menerima ilmu,hendaklah membaca 
shalawat ini 100 kali sehari semalam 

 

1.KHASIAT SHALAWAT MUKHATHAB  

bacalah bacaan dibawah ini ..  

" ashshalaatu wassalaamu 'alaika ya sayyidii ya ras ulallahi,khudz biyadi qallat hiilatii adriknii "  

ANJURAN  : 

       pada hari jum'at dibaca 1000 kali,sedang selain hari jum'at dibaca 11 kali secara istiqamah. 

KHASIAT    :  

1 .jika mempunyai hajat apappun,shalawat ini hendaklah dibaca 1000 kali sekali duduk dalam keadaan suci (mempunyai 

wudhu) 

2 .bagi orang yg mencari ilmu,agar diberi kecerdasan pikiran dan mudah menerima ilmu,hendaklah membaca shalawat ini 100 

kali sehari semalam  

Shalawat Mukhatab 

Asholatu wassalamu alaika yaa sayyidi yaa rosulallah khudz biyadi qollat hilati 
adrikni…. 

(Rahmat dan sejahtera semoga melimpah kepadamu, wahai junjunganku rosullulahu SAW, peganglah tanganku,sedikit sekali upayaku 
maka temukanlah aku) 

dibaca 100x tiap malam jika ada masalah atau hajat 
dibaca min  11x bada shalat untuk wiridan sehari hari 

sekedar share..mudah mudahan ada barokahnya.. 
sebenarnya banyak sekali keajaiban dari shalawat ini yg pernah aku alami sendiri…namun semua hanya karena ijin Allah SWT 

Shallalahu ala muhammadin…. 
Jika ingin lebih afdol..dibaca setiap malam jum’at 
(ada hajat tidak ada hajat apapun) 

Shalat hajat biasanya, 
rakaat pertama S Alam nasyroh atau alkafirun 
rakaat kedua S Alkautsar atau Al Ikhlas 

lalu Tawasulan dahulu dengan membaca fatihah, 



– Kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam 
– Malaikat Muqorrobin 
– Kulafaur Rasyidin ,Abubakar ra, Umar ra, ustman ra dan Sayidina Ali KW 
– Syekh Abdul Qodir Jailani 
– Para Aulia,shalihin terdahulu 
– Para guru dan pengijazah amalan… 
– Ayah dan ibu, 

Istigfar 100x 
Tasbih 100x 
Laa ilaaha illallaahu 100x 

lebih baik lagi, 
Laa ilaaha illallaahu wahdahulaa syariikalahu, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ‘alaa kulli syai in qadiir 100x 

Shalawat khitab 100x atau 1000x 

sedikit cacatan tentang shalawat khitab 

Khasiat dan fadhilah sholawat khitab : 

Manfaat , khasiat serta fadhilah sholawat ini sangat besar diantaranya yaitu : 

Barang siapa membaca sholawat ini 1000 x (seribu kali) pada malam Jum’at dan dilanjutkan pada malam -malam berikutnya sampai hari 
Jum’at sebanyak 1000 x ( delapan hari berturut-turut) maka akan dikabulkan hajatnya, dan Insya Allah dapat bermimpi ketemu Rasulullah 
SAW. ( Menurut Syech Ibn Syaifuddin Al Jabbary ). 

Sholawat khitab dengan Lafadh lain : 

Allaahumma shalli wasallim ‘alaa sayyidinaa Muhammadin qod dlaqat hiilatii adriknii yaa rasulallah 

Sholawat ini diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang Mufti kota Syam yang bernama Syech Hamid Affandy Al ‘Imadi dalam sebuah 
mimpi, Beliau Rasulullah bersabda barang siapa membaca Sholawat tsb Allah SWT akan memberikan kemudahan dalam segala hal 

 Dikutip dari  Thread Forum supranatural Kaskus, dengan TS  Sungoku 

silahkan jalan jalan dan baca-baca testimonial disana 

 

Shalawat Adrikiyah-Shalawat Adrikni atau Shalawat Khitab. Itulah beberapa penyebutan dari shalawat yang luar biasa ini. Ada 

banyak manfaat, fadhilah dan khasiat dari sholawat ini. Sholawat ini diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang Mufti kota Syam yang 

bernama Syech Hamid Affandy Al 'Imadi dalam sebuah mimpi, Beliau Rasulullah bersabda barang siapa membaca Sholawat tersebut Allah 

SWT akan memberikan kemudahan dalam segala hal. 

Diantara manfaat dan khasiat dari shalawat ini adalah ‘Barang siapa membaca sholawat ini 1000 x (seribu kali) pada malam Jum'at dan 

dilanjutkan pada malam -malam berikutnya sampai hari Jum'at sebanyak 1000 x ( delapan hari berturut-turut) maka akan dikabulkan 

hajatnya, dan Insya Allah dapat bermimpi ketemu Rasulullah SAW. ( Menurut Syech Ibn Syaifuddin Al Jabbary ). 

Inilah bacaan shalawat Adrikiyah/Adrikni/Khitab: 

Bacaan sholawat Adrikiyah dalam latin: 

Asholatu wassalamu alaika yaa sayyidi yaa rosulallah khudz biyadi qollat hilati adrikni. 

Artinya: 

Rahmat dan sejahtera semoga melimpah kepadamu, wahai junjunganku rosullulahu SAW, peganglah tanganku,sedikit sekali upayaku 

maka temukanlah aku… 

Sholawat ini sangat ampuh luar luar biasa dan bermanfaat untuk banyak hal. Bahkan seorang wali kutub/raja wali  Habib Syekh Ali Al-

Makkatul Mukarromah berkata "lapangkanlah hatimu dan isilah jiwa halusmu dengan sholawat adrikiyah karena akan menjadikan kita 

selamat dunia dan akherat".  

Diantara khasiatnya lagi adalah mendapat rejeki yang berlimpah, membuka mata batin, membuang sengkolo atau kesialan dan 

penyembuhan. 

Cara membacanya adalah pada kalimat awal (Assolatu wassalamu alaika ya sayidi ya Rosululloh) dibaca dengan bersuara. Pada kalimat 

lanjutan (khud biyadi qoddokot khilati adrikni) dibaca didalam hati. 

Cobalah amalkan shalawat ini dengan dibaca 100x tiap malam jika ada masalah atau hajat dan  dibaca minimal  3x atau 11x ba’da shalat 

untuk wiridan sehari hari 

Sebagai catatan tambahan...jika ingin lebih afdol..dibaca setiap malam jum'at (ada hajat atau tidak ada hajat apapun) 

Cara pengamalannya: 

Shalat hajat biasanya, rakaat pertama  membaca Surat Alam nasyroh atau alkafirun, rakaat kedua Surat Al kautsar atau Al Ikhlas 

lalu Tawasulan dahulu dengan membaca fatihah ditujukan: 



- Kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam 

- Malaikat Muqorrobin 

- Kulafaur Rasyidin ,Abubakar ra, Umar ra, ustman ra dan Sayidina Ali KW 

- Syekh Abdul Qodir Jailani 

- Para Aulia,shalihin terdahulu 

- Para guru dan pengijazah amalan... 

- Ayah dan ibu, 

Istigfar 100x 

Tasbih 100x 

Laa ilaaha illallaahu 100x 

Lebih baik lagi ditambah dengan: 

Laa ilaaha illallaahu wahdahulaa syariikalahu, lahul mulku walahul hamdu wahuwa ‘alaa kulli syai in qadiir 100x 

Sholawat Di atas baca 100x atau 1000x 

Beberapa fadhilah, manfaat dan khasiat dari Sholawat Adrikiyah ini: 

1. Apabila dibaca 333x secara istikomah sehabis sholat subuh maka Allah akan memberikan rejeki yang berlimpah ruah datang tanpa 

disangka-sangka. 

2. Jika sedang menghadapi masalah apapun, bacalah sholawat ini pada malam hari pukul 23.00 sampai selesai sebanyak 221x. Lakukan 

terus, Insya Allah akan diberikan jalan keluar. 

3. Apabila dibaca 103x tiap hari maka mata batin akan terbuka dan mampu menembus dimensi alam astral. 

4. Agar keinginan anda terkabul, bayangkanlah keinginan anda dan bacalah 7x ketika hendak tidur. Insya Allah akan terkabul. 

5. Untuk menghilangkan sial/sengkolo dalam diri kita bacalah 21x tiap hari. 

6. Untuk penyembuhan non medis (santet, kesurupan, teluh dll) bacalah 9x lalu tiupkan pada segelas air putih dan minumkan ke pasien. 

7. Bagi yang ingin bermimpi dengan para Nabi dan Wali maka bacalah 11x sebelum tidur. Lakukan secara istikomah sampai benar-benar ditemui. 

Itulah beberapa fadhilah dari shalawat yang luar biasa ini. Ada banyak bacaan shalawat yang bisa kita amalkan. Selain shalawat Adrikiyah 

ini ada juga shalawat Nariyah dan shalawat Taisirul Arzaq. Mari kita amalkan bacaan shalawat ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada 

Nabi. Insya Allah pada tulisan berikutnya akan saya hadirkan beberapa kesaksian dan pengalaman nyata dari pengamalan shalawat ini. 
 

30.Shalawat tausi'ul Arzaq . Shalawat ini juga disebut dengan "shalawat tausi'ul Arzaq watahsinul ahlaq". Adapun fadilah dan 
khasiatnya jika di baca terus menerus secara istiqomah, Insya Allah diluaskan rizqinya dan dirinya diberi ahlaq yang 
baik. Waktu yang lebih utama untuk mengamalkannya adalah setiap selesai shalat fardlu sebanyak 11 kali. Sedangkan 
hikmahnya yang lain adalah: Bila dibaca 7 kali lalu ditiupkan pada dahi anaknya yang sedang tidur, Insya Allah anaknya nanti 
punya ahlaq yang mulia dan berbakti kepada orang tuanya. 

Doa dan Amalan Untuk melapangkan Rezeki dengan wasilah shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Shalawat ini dinamakan 

shalawat Tausi’ul Arzaq wa Tahsinul Akhlak. Jika diamalkan secara rutin dan istiqomah, maka insyaAllah akan dapat memperluas atau 

melapangkan rezeki dan juga membaguskan akhlak, sebagaimana nama shalawat ini. 

Inilah bacaan shalawatnya: 

 
  .الْأرزاق وتحسن ِبها لَنا اَْألخالَق وعلَى أَِلِه وصحِبِه وسلِّمالَّلهم صلِّ علَى سيِدنا محمٍد صالَةً توسع ِبها علَينا 

Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammadin sholaatan tuwassi’u biha ‘alainal arzaaq, wa tuhassinu biha lanal akhlaaq wa ‘ala 
alihi wa shohbihi wa sallim. 

 

Artinya:  
“Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw, dengan rahmat yang dapat 
memperluas rezeki kami dan membaguskan akhlak kami, beserta para keluarganya dan sahabatnya” 

Cara pengamalanya adalah dibaca 11 x setiap kali selesai sholat fardhu lima waktu. Silahkan dicoba untuk diamalkan, 

semoga Allah swt memberikan ridhoNya kepada kita. Amin… 

 

Shalawat Tausi’ul-Arzaq wa Tahsinul-Akhlaq  

 



لِّمسِبِه وحصلَى أَِلِه وعو الَقا اَْألخا لَنِبه نسحتو اقزا الْأرنلَيا عِبه عسوالَةً تٍد صمحا مِدنيلَى سلِّ عص مالَّله.  

Allahumma shalli ‘ala Sayidina Muhammadin shalatan tuwassi’u biha ‘alainal arzaqa wa tuhassinu biha lanal akhlaqa wa ‘ala 

alihi wa shahbihi wa sallim 

Ya Allah, limpahkan rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad saw, rahmat yang 

meluaskan rezeki bagi kami, yang menjadikan akhlak kami baik, dan semoga Allah 

melimpahkan rahmat kepada segenap keluarga dan sahabatnya. 

 

Khasiat sholawat litausi’il arzaq antara lain sebagai berikut jika dibaca 11 kali setelah 

selesai sholat atau 100x setiap hari secara rutin ; 1 untuk memperluas (melapangkan ) rejeki dan 

memperbagus budi pekerti yang luhur. 

2 untuk mendapatkan rahmat dan keselamatan dari segala macam bencana,bala’,dan 

malapetaka berkat pertolongan dan perlindungan dari Alloh swt. 

3 untuk mendapatkan keselamatan dunia dankeselamatan akherat. 

 

CARA MENGAMALKAN SHOLAWAT LITAUSI’IL ARZAQ ADALAH SEBAGAI BERIKUT: 

1. Barang siapa yang ingin rejekinya diperluas oleh Alloh swt.dan budi pekertinya diperbagus 

olehNYA.maka hendaknya membaca sholawat litausi’il arzaq minimal 41x setiap selesai sholat 

fardu secara istiqomah.insya Alloh rejekinya akan menjadi luas dan sangat banyak sekali,sehingga menjadi orang yang kaya 

raya.serba kecukupan  dan tidak kekurangan sedikitpun.memiliki moral yang tinggi,budi pekerti yang luhur dan berakhlak 

mulia. 

 

2.Barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat dari Alloh swt.dan ingin diselamatkan olehNYA 

dari segala macam bencana dan penyakit,maka hendaknya membaca sholawat litausi’il arzaq ini 

minimal 100x pada setiap selesai sholat fardhu secara istiqomah. 

 

3. Barang siapa yang ingin mendapatkan keselamatan didunia dan di akherat berkat 

pertolongan dan perlindungan dari Alloh swt.maka hendaknya membaca sholawat litausi’il 

arzaq ini sebanyak-banyaknya pada tiap selesai sholat fardu secara istiqomah.  

 

Amalan Shalawat Tausi’ul Arzaq Untuk Melancarkan Rezeki 
Doa dan Amalan Untuk melapangkan Rezeki dengan wasilah shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Shalawat ini dinamakan 
shalawat Tausi’ul Arzaq wa Tahsinul Akhlak. Jika diamalkan secara rutin dan istiqomah, maka insyaAllah akan dapat memperluas atau 
melapangkan rezeki dan juga membaguskan akhlak, sebagaimana nama shalawat ini. 
 
 

Inilah bacaan shalawatnya: 
 

ص مالَّلهلِّمسِبِه وحصلَى أَِلِه وعو الَقا اَْألخا لَنِبه نسحتو اقزا الْأرنلَيا عِبه عسوالَةً تٍد صمحا مِدنيلَى سلِّ ع. 

 
Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammadin sholaatan tuwassi’u biha ‘alainal arzaaq, wa tuhassinu biha lanal akhlaaq wa ‘ala alihi wa shohbihi 
wa sallim. 
Artinya:  
 
“Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw, dengan rahmat yang dapat memperluas 
rezeki kami dan membaguskan akhlak kami, beserta para keluarganya dan sahabatnya” 

 
 
Cara pengamalanya adalah dibaca 11 x setiap kali selesai sholat fardhu lima waktu. Silahkan dicoba untuk diamalkan, semoga Allah swt 
memberikan ridhoNya kepada kita. Amin… 

Berikut adalah antara 10 amalan yang perlu anda lakukan bila anda ingin mempermudahkan dan dimurahkan rezeki anda.  

 

1. Bersedekah Dengan Penuh Keikhlasan.  

Ini sesuai dengan janji Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 261: . “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di 

jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 

gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”  

2. Memperbanyakkan BerIstighfar.  

“…Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan 

kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan 



mengadakan (pula di dalamnya) sungai-sungai. (QS. Nuh, ayat 10-12)  

3. Memiliki Sifat Taqwa.  

“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah 

yang tiada disangka-sangka.” (QS. At Thalaq, ayat 2)  

4. Bertawakkal Kepada Allah.  

Digambarkan dalam sebuah hadist: “Seandainya kamu bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, pasti kamu 

diberi rezeki sebagaimana burung yang diberi rezeki, ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang petang hari dalam 

keadaan kenyang.” (Riwayat Imam Ahmad, At-Tarmizi, Ibnu majah, dll).  

5. Menyempatkan Diri Untuk Beribadah.  

Dari Abu Hurairah, bahwa Baginda Nabi bersabda, “Sesungguhnya Allah telah berfirman: Wahai anak Adam, sempatkanlah 

untuk menyembahku, maka Aku akan membuat hatimu kaya dan menutup kefakiran (kemiskinan)mu. Jika tidak melakukan 

maka Aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidak menutup kefakiranmu. (Riwayat imam Ahmad, At Tarmizi, 

dll).  

6. Mengerjakan Haji dan Umrah  

Rasulullah SAW. telah bersabda: “Ikut sertakanlah antara haji dan umrah. Sesungguhnya keduanya itu menghapuskan 

kefakiran (kemiskinan) dan dosa seperti dapur api menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Dan tidak ada pahala bagi 

haji dan umrah melainkan syurga.” (Riwayat Imam Ahmad, at Tarmizi, An Nasai, Ibdu Khuzaimah, dll)  

7. Berbuat Baik kepada Orang Lemah.  

“Tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi rezeki melainkan karena orang-orang lemah di antara kamu.” (Riwayat Bukhari).  

8. Hijrah di Jalan Allah  

“Barangsiapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki 

yang banyak…” (QS. An Nisa, ayat 100).  

9. Silaturrahim  

“Barangsiapa ingin dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya, maka hendaklah dia menghubungi sanak saudaranya.” 

(Riwayat Bukhari)  

10. Berdoa  

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, katanya: “Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempunyai keinginan lalu dia 

memintanya kepada manusia maka keinginannya itu tidak dimudahkan. Dan barangsiapa yang mempunyai keinginan dan 

memintanya kepada Allah maka Dia akan mendatangkan rejeki kepadanya atau panjang umur.”  

Kegawatan ekonomi dunia sekarang, bahangnya turut terasa di tanah air kita ini, di mana ramai yang telah atau bakal hilang pekerjaan. 

Maka selain berusaha secara zahir mencari jalan-jalan rezeki yang halal sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam agar umatnya berusaha 

mencari rezeki yang halal, lagi sekali CARI REZEKI HALAL , jangan lupa memohon kepada ar-Razzaq agar dilapangkan kita dalam 

urusan rezeki. Juga jangan lupa bersholawat ke hadhrat Junjungan Nabi s.a.w. karena jika Allah itu Maha Pemberi yang memberikan 

berbagai macam rupa anugerah seperti ilmu, waridat dan rezeki, maka Junjungan Nabi SAW adalah pembaginya. Inilah antara yang 

diisyaratkan oleh hadits Junjungan yang menyatakan:- 

  َوا��eُ� ا8ِ2ْ�ُ�ْ@ َوَأَ	� ا�0َ�ِْ�ُ�
 

"Dan Allah itu al-Mu'thi dan aku adalah al-Qaasim." 
 
Maka tidaklah heran jika para ulama kita telah mengarang bermacam-macam shighah sholawat yang dijadikan wasilah memohon rezeki 
daripada Allah. Antara yang masyhur dan mudah diamalkan adalah sholawat tawsi`ul arzaq wa tahsinul akhlaq. Seyogyanya diamalkan 
sebagai usaha melancarkan urusan rezeki kita. Akhirul kalam, ingin kunukilkan akan pesanan Gus Mus yang nama sebenarnya Kiyai Haji 
Ahmad Mustofa Bisri. Beliau adalah pengasuh Pesantren Raudlatuth Tholibin, Rembang, Jawa Tengah. Mantan Rais PBNU ini dilahirkan 
di Rembang pada 10 Ogos 1944. Nyantri di berbagai pesantren seperti Pesantren Lirboyo Kediri di bawah asuhan KH Marzuqi dan KH 
Mahrus Ali; Pesantren al-Munawwar Krapyak Yogyakarta di bawah asuhan KH Ali Ma'shum dan KH Abdul Qadir; dan di Universiti al-
Azhar di samping di pesantren milik ayahnya sendiri, KH Bisri Mustofa, Raudlatuth Tholibin Rembang. Gus Mus berkali-kali mengatakan: 
“Jika tiap bibir kita yang sedang menganggur komat-kamit mengucapkan “Shallaahu ‘ala Muhammad" (Ya Allah, limpahkan 
sholawat untuk Nabi Muhammad s.a.w.) terus-menerus sedikitnya setahun, kok tidak sukses - bahagia - tentram - sentosa, datangi aku, 
ludahi mukaku dan caci-makilah diriku!” 
 
Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Junjungan kita Nabi Muhammad, sholawat yang dengan keberkatannya diluaskan rezeki kami 
dan dibaguskan akhlaq kami, semoga sholawat dan salam juga dilimpahkan  kepada keluarga dan sahabatNya,  Amiin 

Amalan Shalawat Tausi’ul Arzaq Untuk Melancarkan Rezeki  

Doa dan Amalan Untuk melapangkan Rezeki dengan wasilah shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Shalawat ini 

dinamakan shalawat Tausi’ul Arzaq wa Tahsinul Akhlak. Jika diamalkan secara rutin dan istiqomah, maka insyaAllah akan 

dapat memperluas atau melapangkan rezeki dan juga membaguskan akhlak, sebagaimana nama shalawat ini. 

 
31.Shalawat badawi.  Shalawat badawi ini banyak sekali manfaatnya dan bisa digunakan dalam segala hal, terutama 
keamanan seri. Adapun diantara hikmahnya yang lain adalah: Untuk menghindari sihir, gendam dan segala bentuk kejahatan 



yang berbentuk mejik. 

  

ALLAHUMMA SHALLI WASALLIM WABAARIK 'ALA SAYYIDINA W AMAULAANA MUHAMMADIN SYAJARATIL 
ASHLINUURANNIYYAH WALAM'ATIL QABDLATIRRAHMANIYYATI,  WA AFDLALIL KHALIQATIL INSANIYYATI WAASYRAFISH 

SHUURATIL JASMANIYYATI, WAMA'DANILASRAARIR RABBAANI YYATI, WAKHAZAAINIL 'ULUUMIT ISHTHAFAAIYYATI. 
SHAAHIBIL QABDHATIL ASHLIYYATI. WALBAHJATISSANIYYAT I WARRUTBATIL 'ALIYY ATI MANINDARAJATIN 

NABIYYUNA TAHTA LWAAIHII. FAHUMMINHU WAILAIHI. WASH ALLI WASALLIM WABAARIK 'ALAIHI WA'ALAA 
'ALIHII WASHAHBIHI 'ADADAMAA KHALAQTA WARAZAQTA WAA MATTA WAAHYAITA ILAA YAUMI YUB'ATSU MAN 

AFNAITA, WASALLIM TASLIIMAN KATSIIRAA WALHAMDU LILL AAHI RABBIL 'AALAMIIN.  

Artinya: 

Ya Allah curahkanlah kesejahteraan dan keselamatan serta barakah atas junjungan dan tuan kami Muhammad tumbuhan yang berasal 
dari cahaya kemilauan genggaman (Allah) yang bersifat belas kasih dan seutama-utama makhluk manusia, semulia-mulia rupa jasad dan 
pusat segala rahasia keTuhanan dan penyiapan segala ilmu terpilih, pemilik genggaman keaslian, kemilauan yang indah dan derajat yang 
luhur , yang semua nabi berteduh di bawah panjinya, maka para nabi bersumber dari padanya dan akan kembali kepadanya pula , Dan 
limpahkanlah pula kesejahteraan, keselamatan dan barakah atasnya dan segenap keluarga serta sahabat-sahabatnya sebanyak ciptaan 
dan rizqiMu, yang Engkau matikan dan Engkau hidupkan hingga hari dibangkitkan segala yang telah Engkau binasakan. Dan berilah 
keselamatan dan kesejahteraan sebanyak-banyaknya hingga hari kiamat. Dan segala puji bagi Allah , Tuhan seru sekalian alam. 

Manfaat dan fadhilahnya: 

Sholawat Badawiyah adalah salah satu sholawat yang diriwayatkan Sayid Ahmad Badawi Ra. 

• Apabila anda dalam keadaan susah atau menghadapi bahaya khusus atau umum maka bacalah sholawat ini sebanyak-banyaknya. 
Insya Allah anda akan mendapatkan ketenagan batin. 

• Min Ba'dil Ulama, barang siapa membaca membaca shalawat ini 100 x dalam keaadaan suci dari hadats maka akan dimudahkan 
Allah SWT dalam segala urusan.  

Siapa yang membaca sholawat Badawiyyah 3 x,  maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya membaca "Dalaailul Khairat" sampai 

khatam. (Menurut hadrah al 'arif billah Al Habib Sayid "Ali ibn "Abdirrohman Al Habsyi da 

Inilah sholawat masyhur yang dinisbahkan kepada Wali Quthub Sidi Ahmad a-Badawi q.s. Tok Syaikh Wan 'Ali Kutan al-

Kelantani rhm. dalam kitabnya "al-Jawharul Mawhub " halaman 29 menulis, antara fadhilat sholawat ini seperti berikut:- 

Telah menyebut kebanyakan daripada orang yang 'arifin bahawasanya sholawat ini telah mujarrab bagi menunaikan segala 

hajat dan membukakan bagi segala dukacita dan menolakkan segala bala` dan menghasilkan segala anwar dan asrar. 

Dibacakan dia tiap-tiap hari 100 kali. 

Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rhm. dalam "Afdhalush Sholawat " juga membuat nukilan sebagaimana di atas daripada 

Sidi Ahmad Zaini Dahlan rhm. dengan sedikit tambahan, iaitu:-  

.bahkan sholawat ini mujarrab untuk segala sesuatu dan bilangan wiridannya ialah 100 kali setiap hari. Sewajarnya para 

muridin memulakan suluk mereka dengan shighah sholawat ini .... 

Sebahagian ulama, termasuklah Kiyai Agung Muhammad bin 'Abdullah as-Suhaimi BaSyaiban, telah memasukkan ucapan 

salam dengan menambahkan kalimah "sallim" dalam sholawat tersebut, dan shighah inilah yang biasa kita dengar kerana 

telah dipopularkan dengan irama yang mendayu menusuk qalbu. Bagi yang suka beramal silalah, sesiapa yang tidak suka, 

maka janganlah membuat dosa mengeji dan mencaci orang yang membaca sholawat ke atas Nabi yang ummi yang menjadi 

nur segala anwar dan penyuluh umat dalam kegelapan. 

Ya Allah, limpahkan sholawat dan salam kesejahteraan Atas nur (cahaya) segala nurSir (rahsia) segala sir Ubat segala 

penyakit Pembuka pintu kesenanganJunjungan Mawlana Muhammad yang terpilih Bersama ahli keluarga baginda yang suci 

bersihDan para sahabat baginda yang baik berbudi Sholawat dan salam sebanyak bilangan 

ALLAHUMMA SHALLI WASALLIM WABAARIK 'ALA SAYYIDINA W AMAULAANA MUHAMMADIN SYAJARATIL 

ASHLINUURANNIYYAH WALAM'ATIL QABDLATIRRAHMANIYYATI,  WA AFDLALIL KHALIQATIL INSANIYYATI WAASYRAFISH 

SHUURATIL JASMANIYYATI, WAMA'DANILASRAARIR RABBAANI YYATI, WAKHAZAAINIL 'ULUUMIT ISHTHAFAAIYYATI. 

SHAAHIBIL QABDHATIL ASHLIYYATI. WALBAHJATISSANIYYAT I WARRUTBATIL 'ALIYYATI MANINDARAJATIN NABIYYUNA 

TAHTA LWAAIHII. FAHUMMINHU WAILAIHI. WASHALLI WASAL LIM WABAARIK 'ALAIHI WA'ALAA 'ALIHII WASHAHBIHI 

'ADADAMAA KHALAQTA WARAZAQTA WAAMATTA WAAHYAITA ILA A YAUMI YUB'ATSU MAN AFNAITA, WASALLIM 

TASLIIMAN KATSIIRAA WALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAM IIN . 



Artinya: 

Ya Allah curahkanlah kesejahteraan dan keselamatan serta barakah atas junjungan dan tuan kami Muhammad tumbuhan yang berasal 

dari cahaya kemilauan genggaman (Allah) yang bersifat belas kasih dan seutama-utama makhluk manusia, semulia-mulia rupa jasad dan 

pusat segala rahasia keTuhanan dan penyiapan segala ilmu terpilih, pemilik genggaman keaslian, kemilauan yang indah dan derajat yang 

luhur , yang semua nabi berteduh di bawah panjinya, maka para nabi bersumber dari padanya dan akan kembali kepadanya pula , Dan 

limpahkanlah pula kesejahteraan, keselamatan dan barakah atasnya dan segenap keluarga serta sahabat-sahabatnya sebanyak ciptaan 

dan rizqiMu, yang Engkau matikan dan Engkau hidupkan hingga hari dibangkitkan segala yang telah Engkau binasakan. Dan berilah 

keselamatan dan kesejahteraan sebanyak-banyaknya hingga hari kiamat. Dan segala puji bagi Allah , Tuhan seru sekalian alam. 

Syaikh Ahmad bin Ali Bin Yahya Al-Badawi lahir di Kota Fes, Maroko pada tahun 596 H./1199 M adalah seorang imam sufi, wali kutub 
dan pendiri thariqah Al-Badawiyah. Beliau dijuluki Al-Badawi selalu menutup wajahnya seperti kebiasaan Arab Badui. Kakek beliau 
sebelumnya bermukim di Jazirah Arab. Kakek beliau datang di Fes Maroko akibat semakin brutalnya aksi Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi 
terhadap kalangan Alawiyin 
 
Nasab Al-Badawi dari jalur ayah sampai kepada sayyidina Husein bin Ali, bin Fathimah Az-Az-Zahra' binti Rasulillah shallallahu 'alaihi 
wa sallam. Berdasarkan kesepakatan ulama nasab, dan ahli sejarah, secara lengkap nasab beliau adalah Ahmad bin Ali bin Yahya bin Isa 
bin Abu Bakar bin Ismail bin Umar bin Ali bin Utsman bin Husein bin Muhammad bin Musa bin Yahya bin Isa bin Ali bin Muhammad bin 
Hasan bin Ja'far Az-Zaky bin Ali Al-Hadi bin Muhammad al-Jawwad bin Ali Ridlo bin Musa al-Kadhim bin Ja'far As-Shadiq bin 
Muhammad al-baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib.  
 
Sebagian ahli Nasab dan sejarah meragukan sampainya rantai nasab beliau kepada rasulullah shallallahu alaihi was sallam. Diantara 
mereka adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengatakan bahwa Hasan bin Ja'far bin Ali Al-Hadi adalah orang yang masih 
diperselisihkan oleh para ulama apakah ia mempunyai anak atau tidak. Sedangkan kalangan Syiah membenarkan rangkaian nasab Al-
Badawi. Mereka menisbatkannya kepada Ali bin Ja'far Az-Zaky bukan kepada Al-Hasan bin Ja'far Az-Zaki, karena Al-Hasan tidak 
mempunyai keturunan. 
 
Beliau hijrah ke Mekah saat berumur 7 tahun (Tahun 603 H./1206 M), dimana perjalanan kesana memakan waktu empat tahun, tiga tahun 
diantaranya beliau bermukim di Mesir. Di Mekah berdasarkan sumber-sumber dari kalangan shufiyah, beliau selalu beristiqamah 
melakukan thawaf semenjak kecil, setelah itu beliau masuk ke sebuah gua di gunung Abil Qubais untuk melakukan Ibadah. Amalan ini 
beliau lakukan hingga belaiu berumur 38 tahun saat beliua melakukan safar ke Irak, bersama kakak kandungnya, Hasan.  
 
Di Irak beliau menziarahi berbagai kota tempat bermukim atau bersemayamnya para ulama, diantaranya ke Kota Syaikh Ahmad bin Ali 
Ar-Rifa'i, pusat thariqah Rifa'iyah. Juga ke makam Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudia ke makam Syaikh Adiy bin Musafir Al-Hikari 
mu'assis thariqah Al-Adawiyah.  
 
Ketika al-Badawi berada di sebuah desa dekat Mosul, terjadi perselisihan antara dirinya dengan seorang wanita bernama Fatimah. Wanita 
ini cantik dan kaya. Tetapi ia senang membuat lelaki jatuh cinta kepadanya. Demikian pula ia lakukan hal itu kepada Al-Badawi, tetapi ia 
tidak mampu, hingga ia merayu al-Badawi untuk menganinya. Diakhir cerita si wanita bertaubat di tangan al-Badawi. 
 
Sekembali dari Irak pada tahun 635 H, Al-badawi mempunyai kebiasaan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Beliau semakin banyak 
melakukan shalat dan puasa, banyak berdiam diri dan sering menengadahkan wajah ke langit. Fatimah saudara perempuan beliau 
mengadukan kepada kakaknya Hasan: "Wahai saudaraku! Sesungguhnya saudara kita Ahmad selalu qiyamullail sepanjang malam. Selalu 
mamandang langit dan siang hari ia berpuasa, hingga bulatan hitam matanya menjadi mereka bagaikan bara. Dia pernah selama 40 hari 
tidak makan dan tidak minum". 
 
Hijrah ke Mesir  
Pada tahun yang sama setelah pulang dari Irak, beliau memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Mesir dengan tujuan kota Thantha. 
Perjalanan ini bukan hanya sebatas ziarah, tetapi sebuah hijrah berdasarkan mimpi beliau. Begitu Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani 
menuturkan.  
 
Sebenarnya terdapat banyak pendapat ulama tentang alasan Al-Badawi hijrah ke Mesir, dan menetap di Thantha. Dikatakan bahwa beliau 
mempunyai pemikiran bahwa secara geografis Thantha berada di tengah diantara Kairo dan Iskandariyah, yakni berada tepat di tengah 
Delta sungai Nil. Dengan letak yang seperti ini, diharapkan penyebaran thariqah yang beliau bangun dapat cepat menyebar, ketika beliau 
menetap di sana. 
 
Di Thanta beliau menetap di rumah seorang saudagar bernama Ibnu Syuhaith atau Ruknuddin. Beliau menetap di loteng rumah yang 
berdekatan dengan masjid Al-Bahiy ini hingga selama 12 tahun dan seluruhnya dihabiskan dengan tidak makan dan minum setiap 40 hari.  
 
Dalam kitab-kitab tashawuf, disebutkan karama-karamah yang dinisbatkan kepada Syaikh Ahmad Al-Badawi. Diantaranya yang paling 
masyhur adalah beliau mampu membebaskan para tawanan Mesir dari tangan tentara Eropa saat terjadi perang Salib. Atas kejadian ini 
dalam catatan sejarah Mesir terkenal sebuah ucapan, yaitu "Allah, Allah, Ya Badawi, Jabil Yusra", yang berarti Al-Badawi telah datang 
membawa tawanan. 
 
Saat ini di Thantha, setiap tahun ada dua peringatan untuk mengenang beliau, yaitu di bulan April dan bulan Oktober. Peringatan di bulan 
Oktober ini adalah peringatan kelahiran beliau, yang merupakan peringatan terbesar di Mesir secara umum. Pada saat iru sekitar dua juta 
peziarah memenuhi masjid beliau yang berada di tengah di kota Thantha.  

 
Shalawat ini disusun oleh Syaikh Ahmad al-Badawi ini, terkenal dengan shalawat al-Badawiyah al-Kubra. Diriwayatkan oleh Hasan ibn 
Muhammad Qahhi di dalam kitab Talkhiis al-Ma`aarif fii targhiib Muhammad `Aarif bahwa seorang wali yang bernama Muhammad 
Talmaysani telah membaca Dalail al-Khairat 100.000 kali. Setelah selesai Nabi shallallahu alaihi wa sallam mendatanginya di dalam 
mimpi dan berkata kepadanya, “Jika engkau membaca bacaan Ahmad al-Badawi, seolah-olah engkau telah membaca Dalail al-Khayrat 
800.000 kali.” 
 
Sebagian ulama berkata : "Barang siapa membaca Sholawat Badawi Kubro ini sebanyak seratus kali disertai suci dari hadas, ia akan diberi 
rizki yang mudah oleh Allah dalam segala urusan perkaranya"  
Menurut Al Arif Billah Habib Ali bin Abdurahman Al Habsy dalam kitabnya : "Keutamaan Sholawat", bahwa sebagian ulama mengatakan: 
"Barang siapa yang membaca Sholawat Badawy Kubro sebanyak 3x maka pahalanya seperti orang membaca Dalail al-Khoirot hingga 
khatam" 
 
Dan tata cara yang lainnya adalah: membacanya 5 kali seusai shalat fardlu dan 7 kali setiap mau tidur. Fadilahnya, ia akan terhindar ari 
sihir dan segala kejahatan lahir batin, dimudahkannya rizki, dan mendapat cahaya batin serta terbuka beberapa rahasia ghoib. 
 
Shalawat lain yang dinisbatkan kepada beliau adalah shalawat al-Anwar: 
 



 .َ�4َد ِ&َ@5ِ ا< َوِأْ�َ#�ِ�ِ�. َوَأْ�َ��ِ�ِ� اkَْ:َ��ِر. َوIِ�ِ� اkَْ�َ/�ِر. 4ِِّ��ََ&� 4ٍَّ��َ�ُ اsْ�ُ�َْ+�ِر. َوQْ�َِ+�ِح َ��ِب ا0َ�َْ��ِر. َو2ِْ�َ(�ِق اTْkََ��ِر. َوِ��ِّ اkَِ�َ�اِر. ا��َُّ/5َّ َ�"ِّ َ�َ�
 ُ&�ِر اkَْ&َ�اِر
 
Shalawat ini mujarab untuk mendapatkan hajat dan keinginan, tesingkapnya kesusahan, terhindar dari kesulitan dan juga dihasilkannya 
cahaya dan rahasia-rahasia ghaib. Menurut guru kami KH. A. Sadid Jauhari, shalawat ini juga memberikan manfaat berupa diberikannya 
putra-putri yang sholeh dan sholehah, berguna bagi umat. Menurut beliau diantara sebab pendidi PP. Al-Anwar menamai pondoknya 
dengan Al-Anwar, karena tafa'ulan terhadap shalawat ini, dan karena pendahalu pendiri istiqamah dalam membaca shalawat al-Anwar ini. 
 
Sayyidi Syaikh Ahmad Al-Badawi wafat di Thanta pada hari selasa 12 Rabiul Awal 675 H / 24 Agustus 1276 M, saat berusia 79 tahun. 
Dari tangannya muncul banyak wali-wali abdal dan kutub. Allahumansyur nafahatirridlwani alaih, wa amiddana bil asrarillati auda'taha 
ladaih. Amin 
 
Shalawat Al-Badawiyah 
 

ْاkَْ�َ�اِر ا��َّ�َّ�ِ&�َِّ� َوَ�ْ@4ِِن . َوَأْ�َ�ِف ا�!ُّْ�َرِة اVِ�ْْ�َ��ِ&�َِّ� . َوَأْ�َ#ِ" اِsَ�ْ�Gَ�ِْ� ْاbِْ&َ��ِ&�َِّ� . َوَ�ْ�َ@ِ� اGَ�ْْ�َ#ِ� ا��َّْ.َ��ِ&�َِّ� . ا��َُّ/5َّ َ�"ِّ َوَ��5ِّْ َوَ��ِرْك َ�َ�
 4ِِّ��ََ&� َوَ�ْ�َ>َ&� Vَ�َ 4ٍَّ��َ�َُ�ِة اkَْ�ِ" ا�0ُّ�َراِ&�َِّ� 
 . �َِّ�Rِ�Qَ�. َ��5ِّْ َوَ��ِرْك َ�ِ�ْ�ِ� َوَ�َ�
 Iِ�ِ� َوَ�ْ�ِ�ِ� َوَ�"ِّ َو. َ�ِ= اْ&4ََرEِِ] ا�0َِّ��ُّْ�َن 2َْ�َ] ِ�َ�اRِِ� َ�ُ/5ْ 0ْ�ُِ� َوِإَ�ْ�ِ� . َواْ�َ�ْ/Vَِ� ا���0ََِِّّ� َوا��2َُّْ�ِ� اْ�َ@ِ��َِّ� . َ��ِ.Sِ اGَ�ْْ�َ#ِ� اkَْ�ِ��َِّ� . َوَ:iَاRِِ= اْ�ُ@ُ�ْ�ِم اْ�ِ�ْ�ِ

 .َ�4ََد َ�� َ:َ�Gَْ] َوَرَزْ'َ] َوَأَ�]َّ َوَأْ.َ�ْ�َ] ِإَ�
 َ(ْ�ِم 2َْ�َ@ُ� َ�ْ= َأ0َ�ْْ�َ] َوَ��5ِّْ 2َْ�ِ���ً� َآ��fًِا َوا4ُ�ْ�َ�ْ ِ�ّ�ِ� َربِّ اْ�َ@�َ�ِ�ْ�َ= 
 

Shalawat ini disusun oleh Syaikh Ahmad al-Badawi ini, terkenal dengan shalawat al-Badawiyah al-Kubra. Diriwayatkan oleh Hasan ibn 
Muhammad Qahhi di dalam kitab Talkhiis al-Ma`aarif fii targhiib Muhammad `Aarif bahwa seorang wali yang bernama Muhammad 
Talmaysani telah membaca Dalail al-Khairat 100.000 kali. Setelah selesai Nabi shallallahu alaihi wa sallam mendatanginya di dalam 
mimpi dan berkata kepadanya, “Jika engkau membaca bacaan Ahmad al-Badawi, seolah-olah engkau telah membaca Dalail al-Khayrat 
800.000 kali.” 
 
Sebagian ulama berkata : "Barang siapa membaca Sholawat Badawi Kubro ini sebanyak seratus kali disertai suci dari hadas, ia akan diberi 
rizki yang mudah oleh Allah dalam segala urusan perkaranya"  
Menurut Al Arif Billah Habib Ali bin Abdurahman Al Habsy dalam kitabnya : "Keutamaan Sholawat", bahwa sebagian ulama mengatakan: 
"Barang siapa yang membaca Sholawat Badawy Kubro sebanyak 3x maka pahalanya seperti orang membaca Dalail al-Khoirot hingga 
khatam" 
 
Dan tata cara yang lainnya adalah: membacanya 5 kali seusai shalat fardlu dan 7 kali setiap mau tidur. Fadilahnya, ia akan terhindar ari 
sihir dan segala kejahatan lahir batin, dimudahkannya rizki, dan mendapat cahaya batin serta terbuka beberapa rahasia ghoib. 
 

Shalawat lain yang dinisbatkan kepada beliau adalah shalawat al-Anwar: 
 

 .َ�4َد ِ&َ@5ِ ا< َوِأْ�َ#�ِ�ِ�. َوَأْ�َ��ِ�ِ� اkَْ:َ��ِر. َوIِ�ِ� اkَْ�َ/�ِر. 4ِِّ��ََ&� 4ٍَّ��َ�ُ اsْ�ُ�َْ+�ِر. َوQْ�َِ+�ِح َ��ِب ا0َ�َْ��ِر. َو2ِْ�َ(�ِق اTْkََ��ِر. َوِ��ِّ اkَِ�َ�اِر. �َُّ/5َّ َ�"ِّ َ�َ�
 ُ&�ِر اkَْ&َ�اِرا�
 

Shalawat ini mujarab untuk mendapatkan hajat dan keinginan, tesingkapnya kesusahan, terhindar dari kesulitan dan juga dihasilkannya 
cahaya dan rahasia-rahasia ghaib. Menurut guru kami KH. A. Sadid Jauhari, shalawat ini juga memberikan manfaat berupa diberikannya 
putra-putri yang sholeh dan sholehah, berguna bagi umat. Menurut beliau diantara sebab pendidi PP. Al-Anwar menamai pondoknya 
dengan Al-Anwar, karena tafa'ulan terhadap shalawat ini, dan karena pendahalu pendiri istiqamah dalam membaca shalawat al-Anwar ini. 
 
Sayyidi Syaikh Ahmad Al-Badawi wafat di Thanta pada hari selasa 12 Rabiul Awal 675 H / 24 Agustus 1276 M, saat berusia 79 tahun. 
Dari tangannya muncul banyak wali-wali abdal dan kutub. Allahumansyur nafahatirridlwani alaih, wa amiddana bil asrarillati auda'taha 
ladaih. Amin 

SHOLAWAT BADAWIYAH  

 

ALLAHUMMA SHALLI WASALLIM WABAARIK 'ALA SAYYIDINA W AMAULAANA MUHAMMADIN SYAJARATIL 

ASHLINUURANNIYYAH WALAM'ATIL QABDLATIRRAHMANIYYATI,  WA AFDLALIL KHALIQATIL INSANIYYATI WAASYRAFISH 

SHUURATIL JASMANIYYATI, WAMA'DANILASRAARIR RABBAANI YYATI, WAKHAZAAINIL 'ULUUMIT ISHTHAFAAIYYATI. 

SHAAHIBIL QABDHATIL ASHLIYYATI. WALBAHJATISSANIYYAT I WARRUTBATIL 'ALIYYATI MANINDARAJATIN NABIYYUNA TA HTA 

LWAAIHII. FAHUMMINHU WAILAIHI. WASHALLI WASALLIM WA BAARIK 'ALAIHI WA'ALAA 'ALIHII WASHAHBIHI 'ADADAMAA  

KHALAQTA WARAZAQTA WAAMATTA WAAHYAITA ILAA YAUMI YU B'ATSU MAN AFNAITA, WASALLIM TASLIIMAN KATSIIRAA IL A 

YAUMIDDIINI WALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN. 

“Ya Allaah limpahkanlah shalawat , kesejahteraan, dan keberkahan kepada penghulu dan pemimpin (Nabi) Muhammad; 

pohon asal cahaya; cahaya genggaman Sang Rahman; insan paling utama; gambaran jasmani yang paling mulia; sumber 

rahasia-rahasia ke-Tuhan-an; khazanah ilmu-ilmu pilihan; pemilik genggaman kealian; keelokan yang luhur; derajat yang 

tinggi, yang semua Nabi berteduh di bawah panjinya, maka (para Nabi) mereka bersumber darinya dan akan menuju 

padanya; dan (limpahkanlah) shalawat , kesejahteraan, dan keberkahan kepadanya dan (limpahkan pula) kepada 

keluarganya; sebanyak jumlah makhluk yang Engkau ciptakan; yang Engkau berikan rizki; yang Engkau matikan; yang 

Engkau hidupkan; (hingga ketika) hari (di mana) Engkau bangkitkan mereka yang Engkau matikan sebelumnya; dan 

(limpahkanlah) kesejahteraan sebanyak-banyaknya; dan segala puji hanya bagi Allaah, Tuhan semesta alam.” 

 

sekilas tentang Syeh badawi 

Setiap hari, dari pagi hingga sore, beliau menatap matahari, sehingga kornea matanya merah membara. Apa yang dilihatnya 

bisa terbakar, khawatir terjadinya hal itu, saat berjalan ia lebih sering menatap langit, bagaikan orang yang sombong. Sejak 

masa kanak kanak, ia suka berkhalwat dan riyadhoh, pernah empat puluh hari lebih perutnya tak terisi makanan dan 

minuman. Ia lebih memilih diam dan berbicara dengan bahasa isyarat, bila ingin berkomunikasi dengan seseorang. Ia tak 

sedetikpun lepas dari kalimat toyyibah, berdzikir dan bersholawat. 

Pada usia dini beliau telah hafal al-Qur’an, untuk memperdalam ilmu agama ia berguru kepada syaikh Abdul Qadir al-Jailani 

dan syaikh Ahmad Rifai. Suatu hari, ketika beliau telah sampai ketingkatannya, Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, menawarkan 



kepadanya: ”Manakah yang kau inginkan ya Ahmad Badawi, kunci Masyriq atau Maghrib, akan kuberikan untukmu”, hal yang 

sama juga diucapkan oleh gurunya Syaikh Ahmad Rifai, dengan lembut, dan karna menjaga tatakrama murid kepada 

gurunya, ia menjawab; ”Aku tak mengambil kunci kecuali dari al-Fattah (Allah )”. 

Peninggalan syaikh Ahmad Badawi yang sangat utama, yaitu bacaan shalawat  badawiyah  sughro dan shalawat  badawiyah  

kubro.  

 Sholawat Badawiyah adalah salah satu sholawat yang diriwayatkan Sayid Ahmad Badawi Ra. 

• Apabila anda dalam keadaan susah atau menghadapi bahaya khusus atau umum maka bacalah sholawat ini 
sebanyak-banyaknya. Insya Allah anda akan mendapatkan ketenagan batin. 

• Min Ba'dil Ulama, barang siapa membaca membaca shalawat ini 100 x dalam keaadaan suci dari hadats maka akan 
dimudahkan Allah SWT dalam segala urusan.  

• Siapa yang membaca sholawat Badawiyyah 3 x,  maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya membaca 
"Dalaailul Khairat" sampai khatam. (Menurut hadrah al 'arif billah Al Habib Sayid "Ali ibn "Abdirrohman Al Habsyi 
dalam kitab Fadhilatus Shalawat). 

Shalawat Badawiyah Kubro 
 صلَوات بداِوي كُبرى /صلَوات نوراِنيّةْ 

 
َوَأْ�َ�فِ . َوَأْ�َ#ِ" اِsَ�ْ�Gَ�ِْ� ْاbِْ&َ��ِ&�َِّ� . َوَ�ْ�َ@ِ� اGَ�ْْ�َ#ِ� ا��َّْ.َ��ِ&�َِّ� . َ�ْ�َ>َ&� Vَ�َ 4ٍَّ��َ�َُ�ِة اkَْ�ِ" ا�0ُّ�َراِ&�َِّ� ا��َُّ/5َّ َ�"ِّ َوَ��5ِّْ َوَ��ِرْك َ�َ�
 4ِِّ��ََ&� َو

 �َِّ�&ِ��َ�ْVِ�ْْ�َ�اِر ا��َّ�َّ�ِ&�َِّ� . ا�!ُّْ�َرِة اkَْ�ِم . َوَ�ْ@4ِِن ْا�اْ�ُ@ُ =ِRِاiَ:ََو �َِّ�Rِ�Qَ�َ�=ِ . َواْ�َ�ْ/Vَِ� ا���0ََِِّّ� َوا��2َُّْ�ِ� اْ�َ@ِ��َِّ� . َ��ِ.Sِ اGَ�ْْ�َ#ِ� اkَْ�ِ��َِّ� . اْ�ِ�ْ�ِ

4ََد َ�� َ:َ�Gَْ] َوَرَزْ'َ] َوَأَ�]َّ َوَأْ.َ�ْ�َ] ِإَ�
 َ(ْ�مِ َ�. َوَ�"ِّ َوَ��5ِّْ َوَ��ِرْك َ�ِ�ْ�ِ� َوَ�َ�
 Iِ�ِ� َوَ�ْ�ِ�ِ� . اْ&4ََرEِِ] ا�0َِّ��ُّْ�َن 2َْ�َ] ِ�َ�اRِِ� َ�ُ/5ْ 0ْ�ُِ� َوِإَ�ْ�ِ� 

 2َْ�َ@ُ� َ�ْ= َأ0َ�ْْ�َ] َوَ��5ِّْ 2َْ�ِ���ً� َآ��fًِا َوا4ُ�ْ�َ�ْ ِ�ّ�ِ� َربِّ اْ�َ@�َ�ِ�ْ�َ=

 
Sholawat ini diciptakan oleh seorang Wali Agung bernama As-Sayyid Al-Quthb Al-Kamil As-Syaikh Ahmad Al-Badawi Al-Huseini r.a. 
 
Seorang dari keturunan Rasulullah SAW.Oleh para sufi beliau dijuluki Permata Cemerlang dari Perbendaharaan Ahlul Bayt.Ia bertugas 
sebagai guru dan pendakwah dikalangan petani didaerah pedalaman. 
 
Syaikh Ahmad Badawi keturunan Rasulullah SAW melalui sayyidina Husein r.a. Pihak ibunya juga keturunan Rasulullah SAW.Nenek dari 
pihak ibunya adalah keturunan raja yang pernah memerintah maroko. 
 
Waliyullah yang dilahirkan pada 596 H di Fez, Maroko ini meninggal dunia pada selasa 12 Rabiul Awal 675 H dalam usia 79 tahun di kota 
Tantha atau Tanandhita. 
 
Disini saya akan mengijazahkan Shalawat Badawiyah Kubro Dari Waliyullah : As-Sayyid Al-Quthb Al-Kamil As-S yaikh Ahmad 
Al-Badawi Al-Huseini R.a 
Shalawat Badawiyah Kubro Dikenal juga sebagai Shalawat al Qabdlah. 
 
Adapun sholawatnya yaitu : 
 
BismillahirrahmanirrahiimAllahumma Sholli ‘alaa Sayyidina Muhammadin Syajarotil ashlin nuurooniyyah, ,walam ‘atil qob-dhotir 
rohmaaniyyah, waa afdholil kholiiqotil insaaniyyah, wa asyrofish-shurooti jasmaaniyyah wama’dinil asroori robbaniyyah, wa khozaa-inil 
‘uluumil ishthifaa-iyyah shoohibil qobdhotil ashliyyah, wal baHjatis-saniyyah wa rutbatil ‘aliyyah man indarojatin nabiyyuna tahta liwa-
ihi fahum minhu wa ilaihi. Wa sholli wa sallim wabarik ‘alaihi wa ‘alaa alihi wa shohbihi ‘adada ma kholaqta wa rozaqta wa amatta wa 
ahyaita ilaa yaumi tab’atsu man afnaita wa sallim tasliman katsiiron walhamdulillahi robbal ‘alamiin.  
Artinya:   
Yaa Allah limpahkanlah shalawat dan salam dan keberkahan pada junjungan dan pemimpin kami Nabi Muhammad SAW, pohon asal 
nuraniah, cahaya genggaman sang Rahman, insan paling utama, gambaran jasmani termulia, sumber rahasia Rabbani, khazanah ilmu 
pilihan, keelokan yang luhur, derajat yang tinggi, insan yang para nabi lain tergabung dibawah panjinya. Mereka darinya dan akan menuju 
padanya. 
Limpahkan sholawat dan salam dan keberkahan padanya serta kepada keluarga dan para sahabatnya, sebanyak jumlah makhluk yang 
Engkau ciptakan, Engkau berikan rezeki, Engkau matikan dan Engkau hidupkan, sampai hari ketika Engkau bangkitkan mereka yang 
Engkau matikan sebelumnya.Limpahkanlah salam kesejahteraan kepadanya sebanyak-banyaknya.Dan segala puji hanya milik Allah, 
Tuhan sekalian Alam.` 
Dan sebelum Sholawat ,Tawasul : 
Ila hadroti nabi mustofa muhammadin sholallohu alaihi wassalam wa ala lihi washokhbihi wa ahli baitihi ajmain saiulillahil lahum al 
fatehah…..1x 
Tsumma Ila hadroti As-Sayyid Al-Quthb Al-Kamil As-Syaikh Ahmad Al-Badawi Al-Huseini r.a,alfatehah...1x 
Ila hadroti abi wal ummi,al fatehah……….1x 
Ila hadroti khusushon manjazani (Ust.M.Emi Suhaemi),al fatehah……..1x 
Tata cara : 
- Puasa 3/5/7  hari, mulai puasa hari Rabu 
- Diwirid 77 kl, setelah shalat hajat malam selama puasa 
 
Fadhilah : 
- Insya allah cepat naik jabatan dalam pekerjaan 
- Mengembalikan barang yang dicuri 
- Derajat kita dimuliakan oleh allah swt 
- Dikabulkannya segala hajat oleh allah swt 
 
Khusus untuk mengembalikan barang yang dicuri : 
- Lakukan shalat taubat, shalat hajat, masing masing 2 raka'at- wirid sholawat badawiyah qubronya : 1.111x 



- Ijabkan apa tujuan kita, agar diberi kesadaran orang mencurinya 
 
Ingat kalau si pencuri sudah mengaku dan mengembalikan barang curiannya, jangan dihakimi, kita maafkan saja 
 
Sholawat Badawiyah Kubro, adalah sholawat yang dinisbatkan kepada waliyullah Sayid Ahmad Badawi. Diantara nama-nama 
gelaran yang telah diberikan kepada beliau ialah Syihabuddin, al-Aqthab, Abu al-Fityah, Syaikh al-â€˜Arab dan al-Quthab an-
Nabawy 
Dalam menyusun syair pujian terhadap Nabi SAW, para awliyaullah telah mendapat ilham secara langsung dari kalbu 
Sayyidina Muhammad saw atau dengan melihat suatu penglihatan spiritual atau mimpi di mana beliau saw. memberi tahu 
mereka mengenai nilai dari bacaan tertentu. 
 
Mengenai doa khusus yang disusun oleh Sayyidina Ahmad al-Badawi ini, diriwayatkan oleh Hasan ibn Muhammad Qahhi di 
dalam kitab Talkhiis al-Ma`aarif fii targhiib Muhammad `Aarif bahwa seorang wali yang bernama Muhammad Talmaysani telah 
membaca Dalailu ‘l-Khayraat 100.000 kali. Setelah selesai Nabi (s) mendatanginya di dalam mimpi dan berkata kepadanya, 
“Jika engkau membaca bacaan Ahmad al-Badawi, seolah-olah engkau telah membaca Dalailu ‘l-Khayrat 800.000 kali.” 
 
Sebagian ulama berkata : 
"Barang siapa membaca Sholawat Badawi Kubro ini sebanyak seratus kali disertai suci dari hadas, ia akan diberi rizki yang 
mudah oleh Allah dalam segala urusan perkaranya"  
Menurut Al Arif Billah Habib Ali bin Abdurahman Al Habsy dalam kitabnya : Keutamaan Sholawat: 
"Berkata sebagian ulama " Siapa yang membaca Sholawat Badawy Kubro sebanyak 3x maka fahalanya seperti orang 
membaca "dalail Khoirot" hingga khatam " 
 

Bagi yang ingin Ijazah. 
Silahkan Hubungi kami : 081285888588 

Salam Ust.H.M.Emi Suhaemi Spdi Mph LML 
 
 

Ilmu Shalawat Badawiyah Kubro 
 
Sholawat ini diciptakan oleh seorang Wali Agung bernama As-Sayyid Al-Quthb Al-Kamil As-Syaikh Ahmad Al-Badawi Al-Huseini r.a. 
 
Seorang dari keturunan Rasulullah SAW.Oleh para sufi beliau dijuluki Permata Cemerlang dari Perbendaharaan Ahlul Bayt.Ia bertugas 
sebagai guru dan pendakwah dikalangan petani didaerah pedalaman. 
 
Syaikh Ahmad Badawi keturunan Rasulullah SAW melalui sayyidina Husein r.a. Pihak ibunya juga keturunan Rasulullah SAW.Nenek dari 
pihak ibunya adalah keturunan raja yang pernah memerintah maroko. 
 
Waliyullah yang dilahirkan pada 596 H di Fez, Maroko ini meninggal dunia pada selasa 12 Rabiul Awal 675 H dalam usia 79 tahun di kota 
Tantha atau Tanandhita. 
 
Disini saya akan mengijazahkan Shalawat Badawiyah Kubro Dari Waliyullah : As-Sayyid Al-Quthb Al-Kamil As-Syaikh Ahmad Al-
Badawi Al-Huseini R.a 
Shalawat Badawiyah Kubro Dikenal juga sebagai Shalawat al Qabdlah. 
 
Adapun sholawatnya yaitu : 
BismillahirrahmanirrahiimAllahumma Sholli ‘alaa Sayyidina Muhammadin Syajarotil ashlin nuurooniyyah, ,walam ‘atil qob-dhotir 
rohmaaniyyah, waa afdholil kholiiqotil insaaniyyah, wa asyrofish-shurooti jasmaaniyyah wama’dinil asroori robbaniyyah, wa khozaa-inil 
‘uluumil ishthifaa-iyyah shoohibil qobdhotil ashliyyah, wal baHjatis-saniyyah wa rutbatil ‘aliyyah man indarojatin nabiyyuna tahta liwa-
ihi fahum minhu wa ilaihi. Wa sholli wa sallim wabarik ‘alaihi wa ‘alaa alihi wa shohbihi ‘adada ma kholaqta wa rozaqta wa amatta wa 
ahyaita ilaa yaumi tab’atsu man afnaita wa sallim tasliman katsiiron walhamdulillahi robbal ‘alamiin.  
 
Artinya:   
Yaa Allah limpahkanlah shalawat dan salam dan keberkahan pada junjungan dan pemimpin kami Nabi Muhammad SAW, pohon asal 
nuraniah, cahaya genggaman sang Rahman, insan paling utama, gambaran jasmani termulia, sumber rahasia Rabbani, khazanah ilmu 
pilihan, keelokan yang luhur, derajat yang tinggi, insan yang para nabi lain tergabung dibawah panjinya. Mereka darinya dan akan menuju 
padanya. 
Limpahkan sholawat dan salam dan keberkahan padanya serta kepada keluarga dan para sahabatnya, sebanyak jumlah makhluk yang 
Engkau ciptakan, Engkau berikan rezeki, Engkau matikan dan Engkau hidupkan, sampai hari ketika Engkau bangkitkan mereka yang 
Engkau matikan sebelumnya.Limpahkanlah salam kesejahteraan kepadanya sebanyak-banyaknya.Dan segala puji hanya milik Allah, 
Tuhan sekalian Alam.` 
Dan sebelum Sholawat ,Tawasul : 
Ila hadroti nabi mustofa muhammadin sholallohu alaihi wassalam wa ala lihi washokhbihi wa ahli baitihi ajmain saiulillahil lahum al 
fatehah…..1x 
Tsumma Ila hadroti As-Sayyid Al-Quthb Al-Kamil As-Syaikh Ahmad Al-Badawi Al-Huseini r.a,alfatehah...1x 
Ila hadroti abi wal ummi,al fatehah……….1x 
Ila hadroti khusushon manjazani (Ust.M.Emi Suhaemi),al fatehah……..1x 
Tata cara : 
- Puasa 3/5/7  hari, mulai puasa hari Rabu 
- Diwirid 77 kl, setelah shalat hajat malam selama puasa 
 
Fadhilah : 
- Insya allah cepat naik jabatan dalam pekerjaan 
- Mengembalikan barang yang dicuri 
- Derajat kita dimuliakan oleh allah swt 
- Dikabulkannya segala hajat oleh allah swt 
 
Khusus untuk mengembalikan barang yang dicuri : 
- Lakukan shalat taubat, shalat hajat, masing masing 2 raka'at- wirid sholawat badawiyah qubronya : 1.111x 
- Ijabkan apa tujuan kita, agar diberi kesadaran orang mencurinya 
 
Ingat kalau si pencuri sudah mengaku dan mengembalikan barang curiannya, jangan dihakimi, kita maafkan saja 

 

Manfaat dan fadhilahnya: 

Sholawat Badawiyah adalah salah satu sholawat yang diriwayatkan Sayid Ahmad Badawi Ra. 

• Apabila anda dalam keadaan susah atau menghadapi bahaya khusus atau umum maka bacalah sholawat ini sebanyak-banyaknya. 
Insya Allah anda akan mendapatkan ketenagan batin. 



• Min Ba'dil Ulama, barang siapa membaca membaca shalawat ini 100 x dalam keaadaan suci dari hadats maka akan dimudahkan 
Allah SWT dalam segala urusan.  

• Siapa yang membaca sholawat Badawiyyah 3 x,  maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya membaca "Dalaailul Khairat" 
sampai khatam. (Menurut hadrah al 'arif billah Al Habib Sayid "Ali ibn "Abdirrohman Al Habsyi dalam kitab Fadhilatus 
Shalawat). 

Syaikh Ahmad bin Ali Bin Yahya Al-Badawi lahir di Kota Fes, Maroko pada tahun 596 H./1199 M adalah seorang imam sufi, wali kutub 

dan pendiri thariqah Al-Badawiyah. Beliau dijuluki Al-Badawi selalu menutup wajahnya seperti kebiasaan Arab Badui. Kakek beliau 

sebelumnya bermukim di Jazirah Arab. Kakek beliau datang di Fes Maroko akibat semakin brutalnya aksi Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi 

terhadap kalangan Alawiyin 

Nasab Al-Badawi dari jalur ayah sampai kepada sayyidina Husein bin Ali, bin Fathimah Az-Az-Zahra' binti Rasulillah shallallahu 'alaihi 

wa sallam. Berdasarkan kesepakatan ulama nasab, dan ahli sejarah, secara lengkap nasab beliau adalah Ahmad bin Ali bin Yahya bin Isa 

bin Abu Bakar bin Ismail bin Umar bin Ali bin Utsman bin Husein bin Muhammad bin Musa bin Yahya bin Isa bin Ali bin Muhammad bin 

Hasan bin Ja'far Az-Zaky bin Ali Al-Hadi bin Muhammad al-Jawwad bin Ali Ridlo bin Musa al-Kadhim bin Ja'far As-Shadiq bin 

Muhammad al-baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib.  

Sebagian ahli Nasab dan sejarah meragukan sampainya rantai nasab beliau kepada rasulullah shallallahu alaihi was sallam. Diantara 

mereka adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengatakan bahwa Hasan bin Ja'far bin Ali Al-Hadi adalah orang yang masih 

diperselisihkan oleh para ulama apakah ia mempunyai anak atau tidak. Sedangkan kalangan Syiah membenarkan rangkaian nasab Al-

Badawi. Mereka menisbatkannya kepada Ali bin Ja'far Az-Zaky bukan kepada Al-Hasan bin Ja'far Az-Zaki, karena Al-Hasan tidak 

mempunyai keturunan. 

Beliau hijrah ke Mekah saat berumur 7 tahun (Tahun 603 H./1206 M), dimana perjalanan kesana memakan waktu empat tahun, tiga tahun 

diantaranya beliau bermukim di Mesir. Di Mekah berdasarkan sumber-sumber dari kalangan shufiyah, beliau selalu beristiqamah 

melakukan thawaf semenjak kecil, setelah itu beliau masuk ke sebuah gua di gunung Abil Qubais untuk melakukan Ibadah. Amalan ini 

beliau lakukan hingga belaiu berumur 38 tahun saat beliua melakukan safar ke Irak, bersama kakak kandungnya, Hasan.  

Di Irak beliau menziarahi berbagai kota tempat bermukim atau bersemayamnya para ulama, diantaranya ke Kota Syaikh Ahmad bin Ali 

Ar-Rifa'i, pusat thariqah Rifa'iyah. Juga ke makam Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudia ke makam Syaikh Adiy bin Musafir Al-Hikari 

mu'assis thariqah Al-Adawiyah.  

Ketika al-Badawi berada di sebuah desa dekat Mosul, terjadi perselisihan antara dirinya dengan seorang wanita bernama Fatimah. Wanita 

ini cantik dan kaya. Tetapi ia senang membuat lelaki jatuh cinta kepadanya. Demikian pula ia lakukan hal itu kepada Al-Badawi, tetapi ia 

tidak mampu, hingga ia merayu al-Badawi untuk menganinya. Diakhir cerita si wanita bertaubat di tangan al-Badawi. 

Sekembali dari Irak pada tahun 635 H, Al-badawi mempunyai kebiasaan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Beliau semakin banyak 

melakukan shalat dan puasa, banyak berdiam diri dan sering menengadahkan wajah ke langit. Fatimah saudara perempuan beliau 

mengadukan kepada kakaknya Hasan: "Wahai saudaraku! Sesungguhnya saudara kita Ahmad selalu qiyamullail sepanjang malam. Selalu 

mamandang langit dan siang hari ia berpuasa, hingga bulatan hitam matanya menjadi mereka bagaikan bara. Dia pernah selama 40 hari 

tidak makan dan tidak minum". 

Hijrah ke Mesir  

Pada tahun yang sama setelah pulang dari Irak, beliau memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Mesir dengan tujuan kota Thantha. 

Perjalanan ini bukan hanya sebatas ziarah, tetapi sebuah hijrah berdasarkan mimpi beliau. Begitu Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani 

menuturkan.  

Sebenarnya terdapat banyak pendapat ulama tentang alasan Al-Badawi hijrah ke Mesir, dan menetap di Thantha. Dikatakan bahwa beliau 

mempunyai pemikiran bahwa secara geografis Thantha berada di tengah diantara Kairo dan Iskandariyah, yakni berada tepat di tengah 

Delta sungai Nil. Dengan letak yang seperti ini, diharapkan penyebaran thariqah yang beliau bangun dapat cepat menyebar, ketika beliau 

menetap di sana. 

 

Di Thanta beliau menetap di rumah seorang saudagar bernama Ibnu Syuhaith atau Ruknuddin. Beliau menetap di loteng rumah yang 

berdekatan dengan masjid Al-Bahiy ini hingga selama 12 tahun dan seluruhnya dihabiskan dengan tidak makan dan minum setiap 40 hari.  

 

Dalam kitab-kitab tashawuf, disebutkan karama-karamah yang dinisbatkan kepada Syaikh Ahmad Al-Badawi. Diantaranya yang paling 

masyhur adalah beliau mampu membebaskan para tawanan Mesir dari tangan tentara Eropa saat terjadi perang Salib. Atas kejadian ini 

dalam catatan sejarah Mesir terkenal sebuah ucapan, yaitu "Allah, Allah, Ya Badawi, Jabil Yusra", yang berarti Al-Badawi telah datang 

membawa tawanan. 

Saat ini di Thantha, setiap tahun ada dua peringatan untuk mengenang beliau, yaitu di bulan April dan bulan Oktober. Peringatan di bulan 

Oktober ini adalah peringatan kelahiran beliau, yang merupakan peringatan terbesar di Mesir secara umum. Pada saat iru sekitar dua juta 

peziarah memenuhi masjid beliau yang berada di tengah di kota Thantha.  



 

32. Shalawat Al-Badawiyah 

  

ِّ��َ 
َوَأْ�َ�ِف ا�!ُّْ�َرةِ . َوَأْ�َ#ِ" اِsَ�ْ�Gَ�ِْ� ْاbِْ&َ��ِ&�َِّ� . َوَ�ْ�َ@ِ� اGَ�ْْ�َ#ِ� ا��َّْ.َ��ِ&�َِّ� . 4َِ&� َوَ�ْ�َ>َ&� Vَ�َ 4ٍَّ��َ�َُ�ِة اkَْ�ِ" ا�0ُّ�َراِ&�َِّ� ا��َُّ/5َّ َ�"ِّ َوَ��5ِّْ َوَ��ِرْك َ�َ�
 �َِّ�&ِ��َ�ْVِ�ْْ�َ�اِر ا��َّ�َّ�ِ&�َِّ� . اkَاْ�. َوَ�ْ@4ِِن ْا =ِRِاiَ:ََو �َِّ�Rِ�Qَ�َ�ِ= اْ&4ََرEِِ] ا�0َِّ��ُّْ�نَ . َواْ�َ�ْ/Vَِ� ا���0ََِِّّ� َوا��2َُّْ�ِ� اْ�َ@ِ��َِّ� . َ��ِ.Sِ اGَ�ْْ�َ#ِ� اkَْ�ِ��َِّ� . ُ@ُ�ْ�ِم اْ�ِ�ْ�ِ

َ�4ََد َ�� َ:َ�Gَْ] َوَرَزْ'َ] َوَأَ�]َّ َوَأْ.َ�ْ�َ] ِإَ�
 َ(ْ�ِم 2َْ�َ@ُ� َ�ْ= َأ0َ�ْْ�َ] َوَ��5ِّْ 2َْ�ِ����ً . ِ�ِ� َوَ�"ِّ َوَ��5ِّْ َوَ��ِرْك َ�ِ�ْ�ِ� َوَ�َ�
 Iِ�ِ� َوَ�ْ�. 2َْ�َ] ِ�َ�اRِِ� َ�ُ/5ْ 0ْ�ُِ� َوِإَ�ْ�ِ� 
  َآ��fًِا َوا4ُ�ْ�َ�ْ ِ�ّ�ِ� َربِّ اْ�َ@�َ�ِ�ْ�َ=

ALLAHUMMA SHALLI WASALLIM WABAARIK 'ALA SAYYIDINA W AMAULAANA MUHAMMADIN SYAJARATIL 
ASHLINUURANNIYYAH WALAM'ATIL QABDLATIRRAHMANIYYATI,  WA AFDLALIL KHALIQATIL INSANIYYATI WAASYRAFISH 

SHUURATIL JASMANIYYATI, WAMA'DANILASRAARIR RABBAANI YYATI, WAKHAZAAINIL 'ULUUMIT ISHTHAFAAIYYATI. 
SHAAHIBIL QABDHATIL ASHLIYYATI. WALBAHJATISSANIYYAT I WARRUTBATIL 'ALIYYATI MANINDARAJATIN NABIYYUNA 

TAHTA LWAAIHII. FAHUMMINHU WAILAIHI. WASHALLI WASAL LIM WABAARIK 'ALAIHI WA'ALAA 'ALIHII WASHAHBIHI 
'ADADAMAA KHALAQTA WARAZAQTA WAAMATTA WAAHYAITA ILA A YAUMI YUB'ATSU MAN AFNAITA, WASALLIM 

TASLIIMAN KATSIIRAA WALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAM IIN. 

Artinya: 

Ya Allah curahkanlah kesejahteraan dan keselamatan serta barakah atas junjungan dan tuan kami Muhammad tumbuhan yang berasal 
dari cahaya kemilauan genggaman (Allah) yang bersifat belas kasih dan seutama-utama makhluk manusia, semulia-mulia rupa jasad dan 
pusat segala rahasia keTuhanan dan penyiapan segala ilmu terpilih, pemilik genggaman keaslian, kemilauan yang indah dan derajat yang 
luhur , yang semua nabi berteduh di bawah panjinya, maka para nabi bersumber dari padanya dan akan kembali kepadanya pula , Dan 
limpahkanlah pula kesejahteraan, keselamatan dan barakah atasnya dan segenap keluarga serta sahabat-sahabatnya sebanyak ciptaan 
dan rizqiMu, yang Engkau matikan dan Engkau hidupkan hingga hari dibangkitkan segala yang telah Engkau binasakan. Dan berilah 
keselamatan dan kesejahteraan sebanyak-banyaknya hingga hari kiamat. Dan segala puji bagi Allah , Tuhan seru sekalian alam. 

Manfaat dan fadhilahnya: 

Sholawat Badawiyah adalah salah satu sholawat yang diriwayatkan Sayid Ahmad Badawi Ra. 

• Apabila anda dalam keadaan susah atau menghadapi bahaya khusus atau umum maka bacalah sholawat ini sebanyak-banyaknya. 
Insya Allah anda akan mendapatkan ketenagan batin. 

• Min Ba'dil Ulama, barang siapa membaca membaca shalawat ini 100 x dalam keaadaan suci dari hadats maka akan dimudahkan 
Allah SWT dalam segala urusan.  

• Siapa yang membaca sholawat Badawiyyah 3 x,  maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya membaca "Dalaailul Khairat" 
sampai khatam. (Menurut hadrah al 'arif billah Al Habib Sayid "Ali ibn "Abdirrohman Al Habsyi dalam kitab Fadhilatus 

Shalawat). 

َوَأْ�َ�فِ . َوَأْ�َ#ِ" اِsَ�ْ�Gَ�ِْ� ْاbِْ&َ��ِ&�َِّ� . َوَ�ْ�َ@ِ� اGَ�ْْ�َ#ِ� ا��َّْ.َ��ِ&�َِّ� . ا��َُّ/5َّ َ�"ِّ َوَ��5ِّْ َوَ��ِرْك َ�َ�
 4ِِّ��ََ&� َوَ�ْ�َ>َ&� Vَ�َ 4ٍَّ��َ�َُ�ِة اkَْ�ِ" ا�0ُّ�َراِ&�َِّ� 
 �َِّ�&ِ��َ�ْVِ�ْْ�َ�اِر ا��َّ�َّ�ِ&�َِّ� َوَ�ْ@4ِِن . ا�!ُّْ�َرِة اkَْا . �َِّ�Rِ�Qَ�َ�=ِ . َواْ�َ�ْ/Vَِ� ا���0ََِِّّ� َوا��2َُّْ�ِ� اْ�َ@ِ��َِّ� . َ��ِ.Sِ اGَ�ْْ�َ#ِ� اkَْ�ِ��َِّ� . َوَ:iَاRِِ= اْ�ُ@ُ�ْ�ِم اْ�ِ�ْ�ِ

َ�4ََد َ�� َ:َ�Gَْ] َوَرَزْ'َ] َوَأَ�]َّ َوَأْ.َ�ْ�َ] ِإَ�
 َ(ْ�ِم 2َْ�َ@ُ� َ�=ْ . َ��5ِّْ َوَ��ِرْك َ�ِ�ْ�ِ� َوَ�َ�
 Iِ�ِ� َوَ�ْ�ِ�ِ� َوَ�"ِّ َو. اْ&4ََرEِِ] ا�0َِّ��ُّْ�َن 2َْ�َ] ِ�َ�اRِِ� َ�ُ/5ْ 0ْ�ُِ� َوِإَ�ْ�ِ� 
ََأ0َ�ْْ�َ] َوَ��5ِّْ 2َْ�ِ���ً� َآ��fًِا َوا4ُ�ْ�َ�ْ ِ�ّ�ِ� َربِّ اْ�َ@�َ�ِ�ْ�=  

Shalawat ini disusun oleh Syaikh Ahmad al-Badawi ini, terkenal dengan shalawat al-Badawiyah al-Kubra. Diriwayatkan oleh Hasan ibn 

Muhammad Qahhi di dalam kitab Talkhiis al-Ma`aarif fii targhiib Muhammad `Aarif bahwa seorang wali yang bernama Muhammad 

Talmaysani telah membaca Dalail al-Khairat 100.000 kali. Setelah selesai Nabi shallallahu alaihi wa sallam mendatanginya di dalam 

mimpi dan berkata kepadanya, “Jika engkau membaca bacaan Ahmad al-Badawi, seolah-olah engkau telah membaca Dalail al-Khayrat 

800.000 kali.” 

Sebagian ulama berkata : "Barang siapa membaca Sholawat Badawi Kubro ini sebanyak seratus kali disertai suci dari hadas, ia akan diberi 

rizki yang mudah oleh Allah dalam segala urusan perkaranya"  

Menurut Al Arif Billah Habib Ali bin Abdurahman Al Habsy dalam kitabnya : "Keutamaan Sholawat", bahwa sebagian ulama mengatakan: 

"Barang siapa yang membaca Sholawat Badawy Kubro sebanyak 3x maka pahalanya seperti orang membaca Dalail al-Khoirot hingga 

khatam" 

Dan tata cara yang lainnya adalah: membacanya 5 kali seusai shalat fardlu dan 7 kali setiap mau tidur. Fadilahnya, ia akan terhindar ari 

sihir dan segala kejahatan lahir batin, dimudahkannya rizki, dan mendapat cahaya batin serta terbuka beberapa rahasia ghoib. 

 

Shalawat lain yang dinisbatkan kepada beliau adalah shalawat al-Anwar: 
 

 .َ�4َد ِ&َ@5ِ ا< َوِأْ�َ#�ِ�ِ�. َوَأْ�َ��ِ�ِ� اkَْ:َ��ِر. َوIِ�ِ� اkَْ�َ/�ِر. 4ِِّ��ََ&� 4ٍَّ��َ�ُ اsْ�ُ�َْ+�ِر. َوQْ�َِ+�ِح َ��ِب ا0َ�َْ��ِر. َو2ِْ�َ(�ِق اTْkََ��ِر. َوِ��ِّ اkَِ�َ�اِر. 5َّ َ�"ِّ َ�َ�
 ُ&�ِر اkَْ&َ�اِرا��َُّ/

Shalawat ini mujarab untuk mendapatkan hajat dan keinginan, tesingkapnya kesusahan, terhindar dari kesulitan dan juga dihasilkannya 

cahaya dan rahasia-rahasia ghaib. Menurut guru kami KH. A. Sadid Jauhari, shalawat ini juga memberikan manfaat berupa diberikannya 

putra-putri yang sholeh dan sholehah, berguna bagi umat. Menurut beliau diantara sebab pendidi PP. Al-Anwar menamai pondoknya 

dengan Al-Anwar, karena tafa'ulan terhadap shalawat ini, dan karena pendahalu pendiri istiqamah dalam membaca shalawat al-Anwar ini. 



Sayyidi Syaikh Ahmad Al-Badawi wafat di Thanta pada hari selasa 12 Rabiul Awal 675 H / 24 Agustus 1276 M, saat berusia 79 tahun. 

Dari tangannya muncul banyak wali-wali abdal dan kutub. Allahumansyur nafahatirridlwani alaih, wa amiddana bil asrarillati auda'taha 

ladaih. Amin 

 
33.Shalawat quthbul aqthaa b. Shalawat ini disusun oleh Sayid Abdillah bin Al - Haddadi juga banyak mengandung hikmah, 
terutama untuk menyembuhkan aneka penyakit. Juga dapat dipakai untuk menentramkan hati yang sedang gelisah dan 
gundah karena urusan keduniaan. 

  

Allahmma sholli 'alaa sayyidinaa Muhammadin fil awwaliin washalli 'alaa sayyidina Muhammadin fil aakhiriinaa washalli 'alaa 
sayyidinaa Muhammadin finnabiyyin washalli 'alaa sayyidina Muhammadin fil mursaliin, washalli 'alaa sayyidina Muhammadin 
fil malail a'laa ilaa yaumiddiin. 

Artinya : 
 
Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada zaman/abad awal dan di abad yang 
terakhir (akhir zaman) , di dalam kenabian dan kerasulan (keutusan),di dalam golongan mulia sampai hari qiyamat. 

Khasiat dan fadhilah Sholawat Quthbul Aqthab : 

Barang siapa yang ingin bertemu dengan nabi Muhammad di dalam mimpi, maka maka baca Sholawat Quthbul Aqthab 
sebagai wirid 70 kali dalam sehari semalam, demikian menurut Alhafizh Dimyathi. Atau sebelum tidur wudlu, dan sholat 
sunnah 2 rekaat , setelah sholat bacalah sholawat ini sampai tidur, tidurnya dalam keadaan suci baik pakaian maupun 
tempatnya dan posisi tidurnya membujur ke utara muka menghadap kiblat serta hatinya tidak melamun.  

kasiat shalawat quthbul aqthaab   

-jika dbc 113X,maka insya allah dapt menghilangkan kebingungan hati/pikiran.kira2 jam 12 malam ambil air wudlu,lalu salat 
tahajud dan solat hajat 4 rakaat,pd rakaat 1 slesai bc alfatihah terus bc al-ikhlas 10X,rekaat ke 2 slesai alfatihah bc alikhlas 
10X,Terus rekaat ke3 setelah fatihah bc alikhlas 30X,terus pd rakaat ke4 sesudah fatihah bc alikhlas 40X.kmudian hadiah 
fatihah pd syaikh abdul qadir jailani,n.yusuf,lalu bc solawat ghazali 77X.  

Shalawat Quthbul Aqthab adalah suatu bacaan shalawat yang diyakini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk menyembuhkan 

segala macam penyakit, seperti penyakit gila, penyakit perut, batuk panas dan pusing. bagi orang yang menzikirkannya secara istiqomah 

dengan mengikuti tata cara yang telah di tentukan. 

Bacaan shalawat Quthbul Aqthab adal;ah sebagai berikut: 

 

 

 

Sholawat Quthbul Aqthab  

 

Allahmma sholli 'alaa sayyidinaa Muhammadin fil aww aliin washalli 'alaa sayyidina Muhammadin fil aakhi riinaa 

washalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin finnabiyyin wa shalli 'alaa sayyidina Muhammadin fil mursaliin, wa shalli 'alaa 

sayyidina Muhammadin fil malail a'laa ilaa yaumiddi in. 

Artinya : 

Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada zaman/abad awal dan di abad yang 

terakhir (akhir zaman) , di dalam kenabian dan kerasulan (keutusan),di dalam golongan mulia sampai hari qiyamat. 

 

Khasiat dan fadhilah Sholawat Quthbul Aqthab : 

 

Barang siapa yang ingin bertemu dengan nabi Muhammad di dalam mimpi, maka maka baca Sholawat Quthbul Aqthab 

sebagai wirid 70 kali dalam sehari semalam, demikian menurut Alhafizh Dimyathi. Atau sebelum tidur wudlu, dan sholat 

sunnah 2 rekaat , setelah sholat bacalah sholawat ini sampai tidur, tidurnya dalam keadaan suci baik pakaian maupun 

tempatnya dan posisi tidurnya membujur ke utara muka menghadap kiblat serta hatinya tidak melamun. (Ilmu Warisan Leluhur) 

Khasiat lain  Shalawat Quthbul Aqthab antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk menyembuhkan penyakit panas dan pusing 



2. Untuk menyembuhkan penyakit perut 

3. Untuk menyembuhkan penyakit batuk 

4. Untuk menyembuhkan penyakit gila dan penyakit lainnya. 

Cara mengamalkan Shalawat quthbul Aqthab antar lain sebagai berikut: 

1. Apabila sakit panas dan pusing, maka hendaknya memperbanyak zikir membaca shalawat ini selama 7 hari, insya Allah akan 

segera sembuh. 

2. Apabila sakit perut, maka bacalah shalawat ini sebanyak 7 kali pada telapak tangan, kemudian di usapkan ke perut yang sakit, 

insya Allah akan segera sembuh. 

3. Apabila ada orang yang terserang penyakit batuk, maka bacalah Shalawat ini sebanyak 99 kali pada segelas air putih. setelah 

selesai membaca shalawat tersebut, maka tiupkan pada segelas air itu, kemudian diminum pagi dan sore hari masing-masing 3 

kali, insya Allah akan segera sembuh. 

4. Apabila untuk menyembuhkan penyakit gila dan penyakit penyakit lainya, maka carannya adalah sebagai beriktut:  Sahalawat ini 

di baca sebanyak 100 kali pada  pertengahan            malam    (jam 24.00) dan dibaca tiga kali pada setiap seselai shalat maghrib 

dan shubuh.  dan juga setiap selesai zikir shalawat tersebut harus sujud 3 kali sambil memohon kepada Allah swt. agar penyakit 

yang di derita itu dapat dengan segera di sembuhkan-Nya. 

Penyusun  Shalawat Quthbul Aqthab ini adalah: As-Sayid Abdillah bin Alawi Al-Haddai. 

 

34.Shalawat fatimah az  - zahra. Sayid abdul aziz ad-dabbagh telah meriwayatkan, bahwa shalwat ini yang berasal dari 
fatimah ra. Ia membicarakan shalawat ini secara panjang lebar dalam bukunya yang berjudul "Al - Ibriz". Oleh karena itu, 
barangsiapa yang ingin mengetahui lebih mendalam, maka hendaknya menelaah kitab tersebut. Adapun hikmah yang lainnya 
adalah: Bila shalawat ini di baca setiap hari secara istiqomah, Insya Allah dirinya tidak sampai kekurangan makan, alias 
melarat. 

ءا�Mه�ا d�P�C ا�/�4ء �ّ
�ة ��� ا�1)ة  ��
 ا�4)م ��
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 Shalawat  Kepada  Fatimah  Az-Zahra sa 

Salah satu shalawat yang mujarab dan mustajab dalam memenuhi permohonan adalah shalawat Fathimah az-Zahra as. Ucapkanlah 

sebanyak seratus tiga puluh kali. 

Ya Allah, shalawat dan salam tercurah kepada Fathimah dan ayahnya, suaminya dan putra-putranya, dan rahasia –Imam Mahdi as.- 

yang Engkau titipkan (Sirru al-Mustauda’ fiha) sejumlah yang tercakup ilmu-Mu. 

Doa ini tidak disebutkan dalam buku-buku doa tua, namun sejak zaman Syaikh Anshari mulai dikenal. Ada dua hal pokok dari 

shalawat  yang kami nukil ini. Pertama, walaupun shalawat ini tidak terdapat dalam berbagai buku doa yang tua, mulai dikenal sejak masa 

Syaikh Anshari ra. Hal ini mengindikasikan hubungan kuat antara Syaikh dengan Imam Zaman as., maka doa ini tentulah dari Imam 

sendiri. kedua, maksud dari as-Sirru al-Mustauda’ fiha adalah Imam Zaman as. 

 

Shalawat Fatimah Az-Zahra 

Keistimewaan dan keutamaannya: 

Bacalah shalawat ini sebanyak 100 kali, lalu tiupkan pada air yang berada di dalam ember, kemudian siram / 
kucurkan air tersebut ke sekeliling rumah Anda, insya Allah dengan izin-Nya, rumah Anda akan aman dari pencurian. 
Bacalah shalawat ini sebanyak 7 kali setiap selesai mengerjakan shalat wajib lima waktu, insya Allah Anda akan aman dan 
selamat dari gangguan orang jahat. 



Bacalah shalawat ini sebanyak 40 kali setiap hari, insya Allah Anda tidak sampai kekurangan makan. 
Bacaan shalawat Fatimah Az-Zahra: 
Allahumma shalli ‘alaa man ruuhuhu mihraabul arwaahi wal malaa-ikati wal kauni. Allahumma shalli ‘alaa man huwa imaamul 
anbiyaa-i wal mursaliina. Allahumma shalli ‘alaa man huwa imaamul ahlil jannati ‘ibaadil mukminiina. 

Artinya: 
“Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada orang yang ruhnya adalah mihrab para ruh, malaikat dan dunia. Ya Allah, 
limpahkanlah rahmat kepada orang yang menjadi imam para nabi dan para rasul. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada 
orang yang menjadi imam ahli jannah (surga), yaitu hamba Allah yang mukmin.” 
Selamat mengamalkannya.* 

 AJI PENGLARIS USAHA  

 

* BISMILLAHIR ROHMANNIR ROHIM * 

ALIF BISMILLAH BERKAHNYA ALIF BISMILLAH 

BISMILLAHI AMANTU BILLAH 

INNA ANNA AMANNA ALIF SEMPURNA 

*ASSALLAMMUALAIKUM YAA ROSULLULLAH 

*ASSALLAMMUALAIKUM YAA NABI ALLAH 

*ASSALLAMMUALAIKUM YAA MALAIKAT ALLAH 

*ASSALLAMMUALAIKUM YAA WALI ALLAH 
*ASSALLAMMUALAIKUM YAA SAUDARAKU YANG LAHIR BATHIN YANG SEPERTAPAAN. 

*ASSALLAMMUALAIKUM YAA MALAIKAT YANG MEMBAGIKAN REZEKI,DENGAN IZIN ALLAH AKU MINTAK DI 
DATANGKAN REJEKI DARI MANAPUN JUGA TAMPA HALANGAN DAN RINTANGAN,KARENA SUDAH JANJI ALLAH 
PADAKU,SEMUANYA DI TANGGUNG,DI TANGGUNG HIDUP,DI TANGGUNG MATI,DI TANGGUNG HARTA 
BELANJAAN,HUU MALAIKAT JAYE LULLAH INI SEKARANG AKU MINTAKNYA,KALAU JAUH MINTAK DEKATKAN,KALAU 
DEKAT MINTAK HAMPIRKAN,KALAU HAMPIR MINTAK SUAPKAN,KARENA SUDAH KODRATKU,HIDUPKU DI JAYA KAN 
DI DUNIA DI SEMPURNAKAN DI AKHIRAT,HUU HAK KATA ALLAH. 
*YAA ALLAH AKU MINTAK DI NYATAKAN-SENYATA-NYATANYA-MINTAK DI BUKTIKAN-SEBUKTI-BUKTINYA KARENA 
SEMUANYA SUDAH KUTEBUS DENGAN:MEMMBACA:SURAT AL.FATEHA…7x SEHARI 

 
MEMBACA:SURAT AL.IHKLAS…..7x SEHARI 

MEMBACA:AYAT KURSI………….7x SEHARI 

MEMBACA:SOLAWAT NABI………7x SEHARI 

*YAA ALLAH,APABILAH AKU BERCUKUPAN,AKU AKAN MENYANTUNI ANAK YATIM PIATU,PAKIR MISKIN DAN 
MASJID MASJIDMU,APABILAH AKU INGKAR,AZABLAH AKU DENGAN AZABMU YANG SANGAT PEDIH.AMIIN 
bersungguh sungguhlah dengan hati yang ihklas mengamalkannya…semoga di ridhoi ALLAH SWT …..aamiiin 

DO’A UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN GHAIB / RUHANIYAH 

 
As-Syaikh Ali Al-Makki R.A 

Ini adalah suatu warisan yang berharga dari Ulama salafus-sholih. Do’a ini termasuk do’a besar. Di ajarkan oleh As-
Syaikh Ali Al-Makki R.a. Beliau menceritakan suatu kesulitan yang pernah dialaminya. Terjadi perselisihan faham yang 
mengancam keselamatan jiwa beliau. Keadaan itu membuat beliau susah dan cemas. Sampai suatu hari didapatinya di dalam 
sakunya sepotong kertas berisi sebuah lafadz do’a. Dan beliau sadar betul bahwa tidak seorang pun yang memberikan kertas 
berisi do’a tersebut kepadanya. Yang mengherankan lagi pada malamnya beliau bermimpi bertemu seseorang yang 
berpakaian lazimnya dipakai orang-orang sholeh yang zahid. Dan berkata padanya,” Kami berikan do’a itu padamu , maka 
engkau berdo’alah dengannya. Niscaya engkau akan selamat dan lolos dari kesulitan yang menimpamu.”  

Maka dicobalah oleh beliau dengan niat semoga apa yang menimpanya dapat berkesudahan dengan baik. Dan 
sungguh, apa yang terjadi selanjutnya adalah seperti yang dikatakan orang sholih dalam mimpinya itu. Persoalannya selesai 
dengan baik. Bukan hanya sekali dua kali beliau membuktikan khasiat do’a tersebut, sudah sering sekali. Dan diajarkannya 
do’a tersebut kepada beberapa pengikut beliau. Dan mereka pun mendapatkan hasil yang sama. Alhamdulillah ! 
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Robbi as-aluka madada ruhaniyatan taqwa bihi Quwayya kulliyaata wal zuj-iyyata, hatta aqhar bamabaadii nafsii, 
kulla nafsin Qoohirotin fatanqobidhu lii isyaarota daqoo-iqohaa inqibaadhoo tasquthu bihi quwwaaha hatta laayabqoo fil kauni 
dzuu-ruuhin illa wa naaru Qohrii qod ahroqot dhuhuurohu yaa syadiidu yaa dzalbathsya syadiid, yaa Qoohiru yaa qohhaaru, 
as-aluka bimaa auda’tahu ‘izroo-ila min asmaa-ikal Qohriyyati, faan-fa’alat lahun-nufuusu bil Qohri an tuwaddi ‘anni hadzas-
sirri fii hadzihis-saa’ati hatta ulayyina bihi kulla sho’bi, wa udzallila bihi kulla manii’in bi quwwatika yaa dzal Quwwatil 
matiinu.( 3x ) 



Maknanya : 

“ Tuhanku, aku memohon kepada-MU pertolongan Ruhaniyah yang bisa menguatkanku dalam segala hal dengan 
kekuatan tertentu, sehingga membuatku benci pada nafsuku dan pada semua nafsu , Maka ( jadikanlah ) nafsu itu dapat 
menahanku melalui isyarat kelembutan nafsu itu dengan genggaman yang bisa menggugurkan kekuatan nafsu itu sehingga 
tidak menetap pada keadaan ruh kecuali api benciku telah membakar kedhohirannya. 
Wahai Sang Maha Perkasa, Wahai Yang Maha Kuat (keras) serangannya, Wahai Yang Maha Memaksa, aku memohon pada-
MU dengan sesuatu (Doa) yang dimintakan oleh Malaikat Izra’il dengan asma-asma-MU yang bersifat Qahri (Memaksa). 
Maka nafsu-nafsu itu mengerjakannya dengan paksa untuk membiarkanku pada rahasia ini, diwaktu ini sehingga melemahkan 
setiap kesulitan dan merendahkan setiap perkara yang mencegah melalui Kekuatan-MU, Wahai Yang Maha Kuat ( Kokoh ).” 
3x 

 
Caranya : doa ini dibaca 3x diwaktu pagi dan 3x pula diwaktu petang dan 3x lagi di waktu tengah malam. Seandainya 

keadaan yang dihadapi betul-betul gawat, maka tambahkanlah diakhirnya : 

  �6 ر"	�ن �6ر"
= اA��1 ا��8 K7	� �Qت �8 ا�	$�د�6
Yaa Rohmaanu yaa rohiimu as-alukal luthfa bimaa jarot bihil maqoodiiru. 

“ Wahai Yang Maha Pengasih dan Penyayang , aku memohon pada-MU kelembutan atas apa yang telah di takdirkan “ 
=== Tammat Syarah du’a As-Syaikh Ali Al-Makki R.a. Mujarab Shohih === 

Ijazah min Syaikhina Al-Habib Muhammad bin Ali Syaahab, Palembang Darussalam. 

AL-ADZKAR AL-ASYARAH ( DZIKIR SEPULUH ) 

Al-Habib Ali bin Hasan Al Attas, Shahib masyhad Bahrain.  

Assalamu’alaikum wr, wb…santri KWA yang di Mulyakan Allah SWT, inilah Hadiah dari Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atthos untuk 
para kaum muslimin khususon para muhibbin.Satu Hadiah yang bermanfaat untuk dirimu dunia dan akhirat. Maka ambillah dia 
dengan kepervayaan dan keyaqinanmu yang besar. Sesungguhnya dia adalah jaminan asuransi sesungguhnya saat kau 
merasakan kepayahan dalam hidupmu. Dzikir ini akan membukakan semua kemudahan dan keluasan yang kau inginkan, 
memelihara dan menumbuh kembangkan kebaikan yang kau punya, melipat gandakan keberuntunganmu, menjauhkan 
darimu sesuatu yang menyulitkan dan yang akan menjerumuskan dirimu, dzikir ini akan menjadi pengawalmu saat kau 
sendirian dalam kegelapan, dzikir ini terdapat didalamnya Ismullahil A’dhom. Inilah hadiah yang Agung itu… 

=!8 M9 ا	ا��" =
 .ا��"
1. Bismillahir rahmaanir rahiim.100x 

“ Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang “ 100 x 
 .ا����	
9 رب اM ا�+	/

2. Alhamdulillahi robbil ‘alamiin.100x 
“ Segala Puji Bagi Allah, Tuhan semesta Alam “ 100 x 

 .اM ر�1ل ,+	/ اM اp pا��
3. Laa ilaha ilallah Muhammadur rasulullah.100x 

“ Tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah Utusan-NYA.” 100 x 
 .,+	/ ال و��� ,+	/ ��� 2# ا��@=

4. Allahumma sholli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa ali Muhammadin.100x 
“ Ya Allah, limpahkanlah shalawat / kesejahteraan kepada Junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga 

Beliau.” 100 x 
 ا���
= اM 1 +�ن و+8	C/ اM 1 +�ن

5. Subhanallah wabihamdihi subhanallahil ‘adhiim.100x 
“ Maha suci Allah dan segala puji bagi-NYA. Maha suci Allah Yang Maha Agung.” 100 x 

�<kB1ا Mا =
 ا�38�B وا���1 ا���
6. Astaghfirullahal ‘adhiim wa as-aluhut taubah.100x 

“ Aku memohon ampunan dari Allah Yang Maha Agung dan memohon Taubat ( atas segala dosa ) pada-NYA.” 100 x 

�ات %�# اA��1 اX� ا��@=U*_�ات و��ك ا�	9 و"5 ا�
 و��"	*� �k>��� وان ا�	!�آ

7. Allahumma inni as-aluka fi’lal khoiroti wa tarkil munkarooti wa hubbul masaakiina wa an taghfirlii wa tarhamnii.100x 
Ya Allah, aku memohon pada-MU dapat mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan 

mencintai orang-orang miskin agar Engkau mengampuni dan menyayangiku. 

 اTJpص �1رة
8. Suratul Ikhlas.100x  

( Membaca surat Al-Ikhlas. 100 x ) 
�* !" Mا =�Xو #
 ا��آ

9. Hasbunallahu wa ni’amal wakiil.100x 
Cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik Pelindung.100 x 
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10. Allahumma sholli ‘alaa Muhammadin nabiyyil ummi wa ‘alaa ali Muhammadin wa sallim.3x 

Ya Allah limpahkanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang Ummi dan berilah keselamatan atas keluarga 
beliau.3 x 

 
Dikatakan oleh beliau Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas ( Shohib Masyhad Bahrain ) dalam Kitabnya ‘ Al-Qirthas, Syarah Ratib 
Al-Attas ‘ bahwasanya kesepuluh zikir ini adalah amalan tetap beliau. Dan dengannyalah beliau memperoleh apa yang 
didambakannya. Dan dijadikannya amalan ini sebagai suatu ‘ Hadiah ‘ dari beliau untuk mereka yang mau mengamalkannya 
suatu Ijazah dan izin bagi siapa saja yang berminat terhadapnya (Amalan ini). Siapa saja diantara mereka baik saudara dan 
pengikut yang mencintai beliau ataupun mereka yang membenci dan memusuhinya. 
 
Ketahuilah bahwa sepuluh zikir ini adalah termasuk dari zikir-zikirnya para Al-‘Ubbad dan Az-Zuhhad, didalamnya terdapat 
fadhilah dan faedah yang besar sekali serta memiliki keistimewaan tersendiri. Bagi mereka yang telah memeliharanya 
menurut tertib membacanya yaitu setiap hari setelah sholat shubuh dan sholat maghrib jumlah mereka telah banyak sekali. 



Dan kesemua mereka itu adalah Ahlil-Fadhel dan As-Sholihin, yang telah mengetahui rahasia tentang kelebihannya. Mereka 
telah menggunakannya dengan niat untuk meminta keluasan rezeki, melepaskan kesulitan, melindungi diri dari musuh, 
menghindarkan bahaya, menangkal sihir dan gangguan jin serta mengobatinya, menundukkan semua makhluk, minta 
pemeliharaan dalam arti menyeluruh sekali rangkap yaitu untuk diri sendiri juga untuk semua keluarga agar turut tersertakan 
dari segala gangguan yang dhohir maupun bathin, termasuk harta benda mereka, beserta keamanan keadaan lingkungan 
dimana mereka berada agar semuanya senantiasa dalam keadaan keamanan, kebahagiaan, kemakmuran, kedamaian, dalam 
arti seluas-luasnya dan jangkauan yang sejauh-jauhnya. 

Dan ternyata kesemua itu terbukti dan demikianlah yang mereka dapatkan diantara hasilnya di dunia ini. Dan itu semua masih 
sangat sedikit karena faedah tersebut hanyalah untuk didunia namun faedahnya untuk akherat hanya Allah sajalah yang 
mengetahuinya dengan sebenarnya dan yang dapat menghitungnya. 
( Al-Qirthas, Syarah Ratib Al-Attas. ) 

=== Tammat syarah AL-ADZKAR AL-ASYARAH, Al-Habib Ali bin Hasan Al Attas, Shahib masyhad Bahrain === 

35.Shalawat penghapus dosa . Shalawat ini mengandung fadilah dan manfaat yang luar biasa. Barangsiapa membaca 
shalawat ini setelah shalat ashar pada hari jum'at sebanyak 80 kali, Insya Allah dosanya di ampuni selama delapan puluh 
tahun. Adapun hikmahnya yang lain adalah: Kapan shalawat ini dibaca dalam hitungan ganjil sesudah maghrib dan subuh, 
Insya Allah dirinya akan beri umur dan mati dalam keadaan husnul khatimah. 

 
Shalawat Penghapus Dosa 

     ��ZZZ�و �.�ZZZو� �ZZZا� �ZZZو�� �ZZZ��� �ZZZ	 �
ZZZ� �ZZZ�� �ZZZ� �ZZZا��� 

 
"ALLAHUMMA SHALLI 'ALLAA SAYYIDINAA MUHAMMAD WA 'AL LAA AALIHI WA SHAHBIHI WA SALLAM" 

 
Artinya : 

Ya ALLAH Limpahkanlah rahmat atas penghulu kami Nabi MUHAMMAD SAW,dan keluarganya serta para sahabat beliau dan 
limpahkanlah keselamatan. 

    �ZZZ��� �ZZZ	 �
ZZZ� ال �ZZZ�� و �ZZZ��� �ZZZ	 �
ZZZ� �ZZZ�� رك�ZZZ� ا����ZZZ� �ZZZ و ���ZZZ و

"ALLAHUMMA SHALLI WA SALLIM WA BAARIK 'ALAA SAYYIDI NAA MUHAMMADIN WA 'ALAA AALI 
SAYYIDINAA MUHAMMAD" 

 
Artinya : 

Ya ALLAH limpahkanlah rahmat dan keselamatan dan keberkahan atas junjungan kami Nabi MUHAMMAD SAW,dan keluarga beliau. 
 

A. Khasiatnya : 
» Bisa memperoleh penghapusan dosa-dosanya sekalipun sebesar gunung atau sebanyak buih air laut. 

» Bisa menjauhkan dari kesulitan hidup. 
» Bisa mendorong mengerjakan amalan-amalan yang baik tanpa merasa berat. 

» Bisa menjauhkan dari segala ancaman musuh. 
» Membentengi diri dari marabahaya. 

» Bisa menghilangkan sifat kikir. 
 

B. Cara mengamalkannya : 
Hendaklah dibaca secara rutin setiap selesai mengerjakan shalat lima waktu.Atau dibaca menjelang tidur.Dan juga sangat baik dibaca 

ketika bepergian,sepanjang waktu dalam perjalanan. 

36.Shalawat waliyullah syekh abdul qadir jaila ni. Shalawat ini sebaiknya dibaca 100 kali sehari semalam, fadilahnya lebih 
besar dari shalawat yang lain. Bisa dipaki perantara untuk mengobati anak yang nakal, anak yang kurang cerdas, dipakai 
untuk melindungi dari gangguan jin, dan hajat - hajat yang lain. 

SHOLAWAT SYEKH ABDUL QADIR AL JAILANI  

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. ALLAHUMMA SHALLI ALAA SAY YIDINA MUHAMMADIS SABIQI LILKHALQI 
NUURUH. WAROHMATULIL ALAMIINA DZUHUURUH. ADADAMAN M ADHOO MINKHALQIKA WA MAN BAQIYA WA 

MAN SAIDA MINHUM WA MAN SYAQIYA. SHOLATAN TASTAGHRI QUL ADDA WATAKHIIDU BILKHOLDII SHOLAATAL 
LA GHOYATALAHA.  

“Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Sayyidina Muhammad yang cahayanya telah mendahului penciptaan makhluk, dan 
kemunculannya merupakan rahmat bagi semesta alam, sebanyak jumlah makhluk-MU yang lalu maupun yang akan datang 
serta yang berbahagia di antara mereka maupun yang celaka, dengan sholawat yang menghabiskan segala hitungan dan 
meliputi segala batasan, dengan sholawat yang tidak akan habis, berakhir dan selesai” 

(Hapalkan dan baca usai sholat fardhu dengan jumlah ganjil, misalnya 3 x, 7 x, 9 x dst) 

Sholawat ini untuk 1001 macam hajat keperluan(keamanan/keselamatan, ketaqwaan/keimanan, karomah/kesaktian dll) 
dengan cara baca 3 x dan tiupkan ke telapak tangan lalu usapkan ke seluruh tubuh kita. Saat yang darurat, genting dan 
berbahaya dibaca sebanyak-banyaknya dengan niat memohon pertolongan Allah SWT. 

HIZIB JAILANI AL-BAGHDADIY  

Apakah Hizib itu? 

Hizib yang mengandung fadhilah dan khasiat yang luar biasa ini adalah kumpulan ayat-ayat Alqur’an, dzikir dan doa yang dipilih dan 

disusun oleh ulama salafush shalih yang termasyhur sebagai waliyullah (Kekasih Allah), hanya saja yang membedakan setiap hizib antara 



lain asrar yang terkandung dalam setiap rangkaian ayat, doa, atau kutipan hadits, yang sesuai dengan karakter Wali sang penyusun. 

Sementara, kandungan dalam hizib terdapat banyak sirr (rahasia) yang tidak mudah dipahami oleh orang awam, seperti kutipan ayat yang 

isinya terkadang seperti tidak terkait dengan rangkaian doa sebelumnya padahal yang terkait adalah asbabun nuzul-nya. Hizib juga 

biasanya mengandung lebih banyak ismul a’zham (asma Allah yang agung) yaitu nama Allah seperti yang terkandung diantara “KAf dan 

NUN”. 

Dengan kata lain, hijib yang terbentuk bukan saja atas keinginan para wali saja namun yang diterima dari Rasululloh langsung dan diterima 

dari Ilham Allah SWT. 

Oleh para Awliya hizib disusun dan dirancang ada yang untuk konsumsi umum sehingga semua orang boleh mengamalkannya untuk 

memperkuat benteng diri dan sebagainya. Ada juga yang dirancang untuk kalangan tertentu yang dianggap memiliki kemampuan lebih dari 

yang lain. 

Mengamalkan suatu hizib tidak terlepas dari cobaan atau ujian (ada efek negatif), biasanya cobaannya itu ada yang berbentuk kedigjayaan 

atau kesaktian berbukti (menonjol), kemarahannya berlebihan atau rezekinya seret dan sebagainya. Semua cobaan itu akan membuat kita 

sombong atau minder. Makanya ketika kita memulai mengamalkan hizib harus lebih ikhlas dan sepenuhnya berserah diri pada Allah agar 

kita mampu menghadapi semua cobaan yang datang. 

Berikut ini saya menukilkan sebuah hizib yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir jailani yang memiliki khasiat antara lain sebagai berikut: 

1. Dikasihi dan dicintai makhluk 

2. Diberikan ketentraman dalam rumah tangga 

3. Disenangi dalam pergaulan 

4. Mendapatkan kesaktian/kedigjayaan 

5. Diberikan Allah rezeki yang berlimpah 

6. Mendapat perlindungan harta bendanya 

7. Mendapat kecukupan barokah, karomah, fadhal. 

8. Senantiasa mendapat pertolongan dari Allah SWT. 
 

“Hizbul jailanil Baghdaadi” (Hizib jailani al-Baghdadiy) 

Wasilah Hizib jailani: 

1. Ilaa hadhratin nabiyyil mushthafaa muhammadin shallallaahu ‘alaihi wasallama, Al-faatihah…(baca surat al-fatihah 1x).. 

2. Wa-ilaa hadhratisy syaikh Muhyiddiin abdil Qaadiril jailaanil baghdaadii, Al-faatihah…(baca surat al-fatihah 1x)… 

3. Wa-ilaa ruuhi man ajaazanii, Al-fatihah…(baca surat alfatihah 1x)… 

Hizib Jailani Al-Baghdadiy: 

“Bismillaahhirrohmaanirrohiim. Raabbi inni maghluubun fantashir wajbur qalbil munkasir wajma’ syamlil mundatsir innaka 

antarrahmaanul muqtadir ikfinii ya kaafii wa anal ‘abdul muftaqiru wakafaa billaahi waliyyaa wakafaa billaahi nashiiraa. Innasy syirka 

lazhulmun ‘azhiimun wamallahu yuriidu zhulman lil’ibaadi faquthi’a daabiral qaumil ladziina zhalamuu wal hamdulillaahi rabbil 

‘aalamiin”  

Caranya: 

• Puasa 3 hari dimulai pada hari selasa, rabu dan kamis. 

• Selama puasa hizib jailani dibaca sebanyak 70x 

• Pada malam jum’at setelah buka puasa tidak boleh tidur semalaman. 

• Sesudah tammat puasa, hizib diwirid setelah sholat maghrib dan isya dibaca sebanyak 7x 

Ilmu ini juga dapat dijadikan sarana membangkitkan dan meningkatkan ilmu gerak bela diri bathin (gerak rasa) karomah syekh abdul qadir 

jailani 

Caranya cukup mudah: 

Setelah tammat puasa seperti diatas, maka lakukan pembangkitan silat batin (bela diri) dengan karomah syekh. lakukan berdiri membentuk 

kuda-kuda (buka kaki selebarnya) dan jinjitkan (naikkan tumit tanpa nyentuh tanah) kaki yang belakang (kaki kanan). kemudian satukan 

tapak tangan seperti sedang menyembah. tekan sekuatnya hingga bergetar. Getaran yang muncul jangan dilawan. maka dengan lihay dan 

mahir kita akan bergerak kesana kemari, meloncat kesana kemari melakukan gerakan permainan beladiri seperti layaknya pendekar beladiri 

yang tangguh. Beladiri yang muncul akan sesuai apa niat yang dinginkan, bahkan mampu melakukan gerakan dari seluruh aliran beladiri di 



dunia ini. Untuk menghentikannya cukup sebut dengan jelas maupun berbisik (dilafazkan) Sholawat nabi berulang ulang hingga getaran 

dan gerak stop : 

Ini afirmasi yang dibaca ketika merapatkan kedua tapak tangan: 

“Bismillahhirrohmanirrohim, Ashadu alla ilaha ilallah wa ashadu anna muhammaddarrosululloh, Berkat aku menyampaikan kepada 

guru, guru menyampaikan kepada aulia syeh abdul qadir zailani, aulia menyampaikan kepada malaikat, malaikat menyampaikan 

kepada Allah, membangkitkan karomah syekh “bela diri…(sebutkan jenis beladiri yang diinginkan)..pada diriku, dengan berkat izin 

Allah-Allah-Allah (terus berzikir hingga bangkit gerak beladiri yang diminta).” 

Melatih bela diri karomah syeh ini untuk pemula dilarang berfatner. Dan setelah bangkit beladiri syeh di diri kita harus patuh terhadap 

perintah agama dan menjauhi larangannya, dilarang melakukan kerusuhan/keributan di masyarakat, dilarang durhaka terhadap guru dan 

orang tua. 

 

37.Shalawat thibbul qulub . Ini merupakan shalawat penerang hati yang sedang dilanda keruwetan karena mengalami 
berbagai masalah. Shalawat ini banyak kegunaan diantaranya adalah: Untuk mengatasi masalah - masalah berat yang tidak 
mungkin bisa diselesaikan secara akal. Shalawat ini juga dapat digunakan untuk keperluan lain, misalnya untuk keamanan diri 
dari gangguan kejahatan. 

Khasiat dan Fadhilah Sholawat TIBBIL QULUB  

Shalawat Thibbil qulub sbb: 
 ..............اللهم صلِِّ على نِبيِناَ محمٍد ِطب الْقُلُوِب ودواِئها وعاِفيِة الْاَبداِن وِشفَاِئها ونوِر الْاَبصاِر وِضياِئها

 

"ALLAAHUMMA SHALLI 'ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIN TIBBI L QULUUBI WADAWAAIHAA WA'AAFIYATIL 
ABDAANI WASYIFAAIHAA WANUURIL ABSHAARI WADLIYAAIHAA  WAQUWWATIL AJSAADI WAL ARWAAHI 

WAGHIDAA IHA WA'ALAA AALIHI WASHAHBIHI AJMA'IIN" 

Artinya : 

Ya Allah curahkanlah rahmat kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan 
kesembuhannya dan sebagai penyinar penglihatan mata  beserta cahayanya dan merupakan makanan pokok jasmani maupun rohani, 
Semoga sholawat dan salam tercurahkan pula kepada keluarga serta para shahabat-shahabatnya. 

Fadhilah dan Khasiat Sholawat Tibbil Qulub : 

Untuk menyembuhkan penyakit perut, sholawat ini dibaca 7 x, tiap-tiap satu kali ditiupkan pada satu gelas air kemudian diminum. Atau 
sholawat ini dibaca 7 x tiap kali membaca dituipkan pada telapak tangan kemudian diusapkan pada perut yang sakit, Insya Allah akan 
segera sembuh dengan ijin Allah. Untuk hati yang sempit was-was dan bingung alias sumpek bacalah sholawat ini sebanyak-banyaknya, 
agar kita dijauhkan dari berbagai penyakit bacalah sholawat ini sebagai wirid setelah shalat maktubah (shalat fardlu) Insya Allah akan 
terhindar dari segala macam penyakit. 

Shalawat Thibbil Qulub atau sholawat Syifa adalah  shalawat yang sering digunakan untuk wasilah penyembuhan suatu penyakit. Dari 

segi bahasa,  Thibbil Qulub artinya adalah obat hati, sedangkan Syifa adalah penyembuh. Para ulama dan kyai sering mengajarkan 

shalawat ini untuk tujuan penyembuhan penyakit. 

 

Meskipun pernah dikatakan shalawat ini dapat mendatangkan syirik, tapi ini terjadi bila shalawat ini disalahartikan dalam penerjemahannya. 

Menurut Dato Dr. Haron Din, memang ada sedikit kebingungan jika ia diterjemahkan terus 'ayat by ayat'. Apa yang penting adalah kita 

harus ingat bahwa segala penyakit dan musibah yang datang semua dari Allah SWT dan enyembuhnya juga dari Allah SWT.  

 

Segala obat adalah sebagai perantara atau asbab, dan usaha kita sebagai hambaNYA yang tetap yakin Allah SWT adalah musabab dan 

penentu diatas kesembuhan seseorang dan insyaAllah shalawat Thibbil Qulub atau Syifa’  ini juga dapat dijadikan salah satu amalan  untuk 

menyembuhkan penyakit. 

Dan inilah bacaan sholawat Tibbil Qulub: 

Allahumma sholli 'ala Sayyida Muhammadin thibbil quluubi wa dawaaiha, wa 'aafiyatil abdani wa syifaa iha, wanuuril abshoori wa dhiyaa 

iha wwa 'ala aalihi wa shohbihi wa baarik wa sallim. 

Artinya:  



"Ya Allah curahkanlah rahmat kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan 

kesembuhannya dan sebagai penyinar penglihatan mata  beserta cahayanya dan merupakan makanan pokok jasmani maupun rohani, 

Semoga sholawat dan salam tercurahkan pula kepada keluarga serta para shahabat-shahabatnya." 

 

Fadhilah dan Khasiat Sholawat Tibbil Qulub : 

Untuk menyembuhkan penyakit perut, sholawat ini dibaca 7 x, tiap-tiap satu kali ditiupkan pada satu gelas air kemudian diminum. Atau 

sholawat ini dibaca 7 x tiap kali membaca dituipkan pada telapak tangan kemudian diusapkan pada perut yang sakit, Insya Allah akan 

segera sembuh dengan ijin Allah. Untuk hati yang sempit was-was dan bingung alias sumpek bacalah sholawat ini sebanyak-banyaknya, 

agar kita dijauhkan dari berbagai penyakit bacalah sholawat ini sebagai wirid setelah shalat maktubah (shalat fardlu) Insya Allah akan 

terhindar dari segala macam penyakit. 
 

Syaikh Muhammad bin Jamil Zinu mengatakan:  
 (54ص  / 5ج  (-مؤلفات حممد بن مجيل زينو 

ناها علَى التوقُِّف حىت يأِْتي الدِليلُ ، الَ تجوز ِلأَنَّ الصالَةَ علَى النِبي صلَّى اُهللا علَيِهَ وسلّم ِعبادةٌ ، واْلِعباَدةُ مب. ِإنَّ الصيغةَ السابقَةَ الَِّيت قَالَ عنها الْمؤلِّف اعتاد الناس ترِديدها: أَقُولُ 
ِح ، ِباِإلضافَِة ِإلَى أَنَّ ِفيها غُلُواً وِإطْراًء والَ دِليلَ علَى هِذِه الصِّيغِة ، والَ ِسيما أَنها تخاِلف جميع الرِّواياِت الِّتي وردت عِن الرسوِل صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم وصحابِتِه ، والسلَِف الصاِل

ن أَقْواِل الناِس ، والَِّتي تخاِلف فَهلْ يجوز ِلمسِلٍم أَنْ يترك الصِّيغةَ الَِّيت عِملَها الرسولُ صلى اهللا عليه وسلمَ وأَصحابه ، ويأْخذُ ِبِصيغٍة ِم. الَ يرضاه اهللا والرسولُ صلى اهللا عليه وسلم
 الصِّيغَ الْمشروعةَ ؟

Aku  berkata;  
  Sesungguhnya redaksi dulu yang di katakan oleh pengarang ( Muhammad Ahmad Jamal ) sebagai sholawat yang sering di baca di 
kalangan manusia- hakikatnya tidak boleh.  Sebab membaca sholawat pada Nabi SAW adalah ibadah dan landasan ibadah tawaqquf ( 
menanti dulu ) hingga datang dalilnya. Dan redaksi sholawat ( tibbul qulubn ) itu tiada dalilnya. Apalagi menyalahi seluruh riwayat yang 
datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, salaf saleh. selain itu, terdapat berlebihan dalam memuji Nabi SAW yang tidak diridai 
oleh Allah dan rasulNya.  
Apakah layak bagi seorang muslim untuk meninggalkan redaksi sholawat yang di jalan kan oleh nabi dan para sahabatnya  lalu mengambil 
redaksi dari omongan orang yang menyalahi sariat juga.   
 
      Selain itu, Rasulullah SAW dalam sholawat Thibbul qulub itu di katakan sebagai obat hati, apa maksudnya. Apakah hati sakit lalu bisa 
di sembuhkan oleh Rasulullah SAW. Bila demikian, kapan hal itu di lakukan oleh Rasulullah SAW waktu hidupnya? Pada hal menurut al 
Quran bukan Rasulullah SAW yang menyembuhkan penyakit tapi Allah. Lihat ayat sbb:  

 وِإذَا مِرضت فَهو يشِفِني 

dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku  
Karena itu, Rasulullah SAW juga minta sehat dan selamat kepada Allah dalam doa sbb:  

احفَظِْني  ني أَسأَلُك الْعفْو والْعاِفيةَ ِفي ِديِني ودنياي وأَهِلي وماِلي اللَّهم استر عورِتي وقَالَ عثْمانُ عوراِتي وآِمن روعاِتي اللَّهماللَّهم ِإني أَسأَلُك الْعاِفيةَ ِفي الدنيا والْآِخرِة اللَّهم ِإ  
ِمناِلي وِشم نعِميِني وي نعلِْفي وخ ِمنو يدِن ييب ِتي قَالَِمنحت الَ ِمنأَنْ أُغْت ِتكظَموذُ ِبعأَعِقي وفَو   

Alloohumma innii  as`alukal aa`fiyata fiddunya wal`aakhiroh Alloohumma  innii as`alukal afwa wal`aafiyata fii diinii wadunyaaya wa 
`ahlii wamaalii . Alloohumma s tur aurootii, wa`aamin rou`aatii. Alloohumma h fazhnii min baini yadayya wamin kholfii wa`an yamiinii  
wa`an syimaalii  wamin fauqii . wa`a`uudzu bi`azhomatika an ughtaala min tahtii.   
 
     Ya Allah ! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu keselamatan di dunia  maupun di aherat. Ya Allah  sesungguhnya aku mohon 
kepadaMu pengampunan  dan keselamatan  agama, dunia dan keluargaku serta hartaku. Ya Allah ! Tutupilah  aibku  dan tenangkan hatiku. 
Ya Allah ! Jagalah aku  dari muka, belakang, kanan, kiri, atas  dan  aku berlindung dengan ke agungan Mu jangan sampai aku  di bunuh 
dari bawah (  ya`ni di makan ular atau lainnya ). HR Abu Dawud  .   
 
 
Bila maksud dari sholawat Thibbul qulub Rasulullah SAW bisa membikin hati orang kafir masuk Islam. Bila demikian, maka tidak jelas 
dalilnya, pengertian yang keliru dan bertentangan dengan realita, dimana paman beliau masih tetap berpegangan kepada ajaran leluhur dan 
kekufuran. Beliau senang kepadanya, tapi hidayah bukan miliknya. Ahirnya pamannya menjumpai ajalnya dalam keadaan dimurkaiNya 
dan enggan membaca sahadat. Ingat firmanNya:  

ِدينتهِبالْم لَمأَع وهاُء وشي نِدي مهي اللَّه لَِكنو تببأَح نِدي مهلَا ت ك56(ِإن) 
Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang 
yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.  Qashash  56.  
  Malah ada hadis sbb:  
Al Musayyab berkata :  

لَّى اُهللا عص ِبيِه النلَيلَ عخفَاةُ دالْو هترضا حا طَاِلٍب لَمأَِبي أَنَّ أَب ناِهللا  بدبعٍل وهو جاِهللا  فَقَالَ أَب دا ِعنِبه لَك اجةً أُحِإالَّ اُهللا كَِلم قُلْ الَ ِإلَه مع ٍل فَقَالَ أَيهو جأَب هدِعنو لَّمسِه ولَي
 طَِّلِب فَلَمِدالْمبِملَِّة ع نع غَبرا طَاِلٍب تا أَبةَ ييأُم هنع هأُن ا لَمم نَّ لَكِفرغتلَأَس لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص ِبيطَِّلِب فَقَالَ النِدالْمبلَى ِملَِّة عِبِه ع مهٍء كَلَّميش ى قَالَ آِخرتاِنِه حكَلِّماالَ يزي

 لَتزوا أَنْ( فَننآم الَِّذينو ِبيا كَانَ ِللنِحيِم مالْج ابحأَص مهأَن ملَه نيبا تِد معب ى ِمنبوا أُوِلي قُركَان لَوو ِرِكنيشوا ِللْمِفرغتسي  ( لَتزنو )تببأَح نِدي مهالَ ت كِإن  )  

Ketika Abu Tholib akan meninggal dunia, Nabi Muhammad saw,  masuk kepadanya. Disisi Abu Tholib terdapat Abu Jahal. Nabi saw,  
berkata  :” Wahai pamanku ! Katakanlah la ilaha illallah  suatu kalimat yang saya gunakah hujjah untukmu disisi Allah “. 
Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah  berkata  : “  Wahai Abu Tholib ! Apakah kamu benci agama Abdul  muttholib .Keduanya  
mengatakan begitu terus hingga  akhir perkataan Abu Tholib adalah  : “ Saya ikut  agama Abd Muttholib “. 

Nabi Muhammad saw,  bersabda  :”  Sungguh aku akan memintakan ampun  kepadamu selama tidak dilarang, lalu turunlah ayat : 
  كَانَ ِللنِبي والَِّذين آمنوا أَنْ يستغِفروا ِللْمشِرِكني ولَو كَانوا أُوِلي قُربى ِمن بعِد ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجِحيِمما

Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun 
orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu, adalah penghuni 
neraka Jahannam.   

Lantas turunlah ayat lagi 
أَح نِدي مهالَ ت كِإنتبب 

Sesungguhnya kamu tidak akan  bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu  senangi.   Lantas turunlah ayat larangan minta ampun 
untuk kaum musyrik tadi ayat 113 Tobat.  
 Selamat membaca semoga bermanfaat.  
 



 
38.Shalawat mohon ketabahan . Fadilah shalawat ini banyak, jika shalawat ini dibaca terus menerus Insya Allah akan 
memperoleh dan merasakan kenikmatan hidup lahir batin. Adapun hikmahnya yang lain adalah: Jika melihat seseorang selalu 
dirundung kesedihan dan depresi karena menerima berbagai macam cobaan dan musibah, maka hendaknya mengamalkan 
shalawat ini yang ditunjukan kepadanya, Insya Alla tidak begitu lama hatinya akan tenang dan tentram, menerima cobaan 
Allah dll. 

Berikut ini kami akan sebutkan beberapa doa dari Al-Quran dan hadits-hadits shohih yg semestinya dibaca oleh setiap 
muslim dan muslimah agar ia senantiasa sabar, tegar dan istiqomah di atas agama Islam dan dalam melaksanakan amal-amal 
ketaatan kepada Allah Ta’ala. 

(*) DOA PERTAMA:  

 َ+�0َ َوَهSْ �0َ�َ ِ�ْ= 4ُ�َْ&َ% َرْ.َ�ً� ِإ&ََّ% َأْ&َ] اْ�َ�هَّ�ُبَر�iِ2ُ ��َ �0ََّْغ ُ'ُ���0َ�َ َ�ْ@4َ ِإْذ َه4َْ(
‘Robbanaa Laa Tuzigh Quluubanaa Ba’da Idz Hadaitanaa wa Hab Lanaa Min-Ladunka Rohmatan, innaka Antal-Wahhaab’ 

Artinya: “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk 
kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Dzat yang Maha 
Pemberi (karunia).” (QS. Ali Imran: 8). 

(*) DOA KEDUA:   

]ِّْ.Rًَ�ا َو.ْ�َ �/َ
 َأNَْ�اَ�َ/� َواْ	1ُْ�َ	� َ�َ�� ا0َ�ْْ<ِم اCِ�6َ�ِْ�+َ, َر�ََّ/� َأCِْ�ْغ َ�َ�ْ

‘Robbanaa Afrigh ‘Alainaa Shobron wa Tsabbit Aqdaamanaa wanshurnaa ‘Alal Qoumil Kaafiriin’. 

Artinya: “Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami 
terhadap orang-orang kafir.” (QS. Al Baqarah: 250).  

(*) DOA KETIGA:  

 َ+� Aَِّ�0َ�ُ ا0ُ�ُْ�<ِب Nَ ]ِّْ.Rَْ�ِ.� َ�َ�� ِد+ِ/َ*

‘Ya Muqollibal Quluubi Tsabbit Qolbiy ‘Alaa Diinika’. 

Artinya: “Wahai Dzat yang Maha Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu.” (HR. At-Tirmidzi 
no.3522, imam Ahmad IV/302, Al-Hakim I/525. Lihat Shohih Sunan At-Tirmidzi no.2792). 

» Do’a ini merupakan doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. 

 

(*) DOA KEEMPAT:  

�َ/� َ�َ�� Gِ�َ�Pََ*ا��َُّ��َّ �1َ�َُِّ>�ُNُ َف ا0ُ�ُْ�<ِب َ��ِّْف 

‘Allaahumma Mushorrifal Quluub, Shorrif Quluubanaa ‘Alaa Tho’atika’ 

Artinya: “Ya Allah, Dzat yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk selalu taat kepada-Mu.” (HR. Muslim). 

Demikianlah beberapa doa dari Al-Quran dan Hadits Shohih yg sepantasnya dipanjatkan oleh kita semua agar Allah ta’ala 
memberikan kpd kita taufiq dan pertolongan-Nya serta kemudahan untuk senantiasa sabar dan tegar serta istiqomah dalam 

memegang teguh agama Islam dan melaksanakan ketaatan kepada-Nya hingga akhir hayat. Smg menjadi ilmu yg bermanfaat 
dan kita dapat mengamalkannya. َ,

َ, َ+�َربe ا�2َ�َْ�ِ�ْْ�ِk (Klaten, 30 Agustus 2013) 

 

39.Shalawat dikala susah . Shalawat ini paling utama dibaca tengah malam setelah melakukan shalat tahajud, agar 
dirinya memperoleh pertolongan Allah dari kesempitan hidupnya. Misalnya dari kesulitan membayar utang, menghadapi 
masalah yang rumit yang tidak ditemukan jalan keluarnya, tidak mampu menghadapi fitnahan, dan kesulitan kesulitan - 
kesulitan yang lain. 

   Doa Di Waktu Susah Dan Di Kala Duka  

Setiap masalah yang menimpa, pasti memiliki hikmah di dalamnya. Itu adalah sebuah skenario dari Allah 

swt .. Semua itu adalah ujian dari sang Khalik terhadap kemampuan seorang hamba-Nya. Apakah hamba 

Allah akan putus asa atau selalu bersabar? Apakah hamba Allah memiliki pribadi yang kuat atau tidak? 

Apakah hamba Allah masih selalu ingat Allah atau tidak?. Terkadang kita sebagai manusia yang tidak tahu 

apa-apa sering menjudge bahwa pilihan Sang Khalik yang diberikan kepada kita itu tidak adil. Di dalam Al-

Qur'an Allah sudah mengabarkan akan menguji manusia dengan aneka kesulitan dan kesusahan: 

=_X�� *ء و��P8 9, ف�Uع ٱ��Hوٱ� g$Xٲل ,9 و�,dٱ u<Xdٲ وٱ�	mتوٱ� �P896 و� Vٱ�  



Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu , dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan 

buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (QS Al-Baqarah: 155) 

1. Diriwayatkan oleh Bukhari  dan Muslim  dari Ibnu Abbas  ra, bahwa Rasulullah saw. di waktu susah membaca: "  

membaca: "   

 .p إ�� إp اM ا���
= ا�+�
=, p إ�� إp اM رب ا���ش ا���
=, adaiT إ�� إp اM رب ا�!	�وات ورب اdرض ورب ا���ش ا�_�6= 

(Tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Mahabesar lagi Maha Penyantun. Tidak ada Tuhan melainkan Allah 
pengatur 'arasy besar. Tidak ada Tuhan melainkan Allah pengatur langit, pengatur bumi dan peng atur 'arasy mulia). 
" 

2. Menurut riwayat Turmudzi  yang diterima dari Anas ra  bahwa bila mengahadapi urusan penting, Rasulullah saw. 
membaca: |
kB???????????1أ A???????B	"�8 م�??????
N �???6  ]?" �???6  

(Ya Allah Yang Mahahidup. Ya Allah Yang Maha Pengatur! Kumohon pertolongan dengan rahamt-Mu!). " 

3. Juga menurut Turmudzi  yang diterima dari Abu Hurairah ra  ., bahwa jika menghadapi masalah besar, maka 
Rasulullah saw. menengadah ke langit, lalu mengucapkan: " subhaanallahi l'adzim . (Mahasuci Allah Yang 
Mahabesar). " Dan jika memohon dengan amat sangat, maka diucapkannya: "yaa hayyu yaa QAYYUUM (Ya Allah 
Yang Mahahidup, ya Allah Maha Pengatur). " 
 

4. Dalam Sunan Abu Daud  ada riwayat dari Abu Bakrah  , bahwa Rasulullah saw. bersabda: " Ucapan doa dari orang 
yang itimpa kesusahan adalah:  

'  �Xأ pإ�� إ p ,آ�� ]Xaf ]� }�29, وأ
� 3%�~ ]!<X �إ� ]*�_� T% �Qأر AB	"ا��@= ر.    

 (Ya Allah, rahmat-Mulah yang kuharapkan, maka janganlah daku diserahkan hanya kepada diriku walau sekejap 
pun, dan baikkanlah semua urusanku, tidak ada Tuhan selain dari-Mu!). " 

5. Juga ada di sana riwayat yang diterima dari Asma 'binti' Umeis  bahwa Rasulullah saw. bersabda kepadanya: 
"Maukah kau saya ajari kalimat yang akan dibaca ketika susah atau dalam kesusahan? Yaitu:"  �R
f �8 ك�fأ p ]8ر Mا Mا   

(Ya Allah, Tuhanku adalah Allah, tiadalah aku mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun) ' . "Menurut suatu 
riwayat, kalimat itu harus dibaca 7 x. 

6. Menurut riwayat Turmudzi  yang diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqash  , bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Do'a dari 
Dzun Nunm - yakni Nabi Yunus - ketika ia menerapkan dalam perut ikan besar, adalah: '  

 9
إp أAX�+ ?????????1 �???X إX???[ آ*????� ,9   ا��??????��	 p إ�??�   ' 

 (Tiada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau sungguh aku termasuk orang-orang yang aniaya.). Tidak ada seorang 
Muslimpun yang membaca doa tersebut untuk meminta sesuatu kecuali akan dikabulkan Allah! " Menurut 
Turmudzi  , kalimat itu berbunyai sebagai berikut: "Saya tahu suatu kalimat yang bila diucapkan oleh seseorang yang 
ditimpa kesusahan pastilah akan dilepaskan oleh Allah, yaitu kalimat saudaraku Yunus as 

7. Dan menurut riwayat Ahmad  dan Ibnu Hibban  yang diterima dari Ibnu Mas'ud  ra . bahwa Nabi saw. bersabda: "Bila 
seorang hamba ditimpa suatu kesusahan atau kedukaan lalu dibacanya: 

: '  �B	�� أو , A8�Bآ ]% �B��Xأو أ ,A!<X �8 �
	1 ,A� 8_# ا1= ه� A�a1ؤك, أ�;N ]% ل/� ,A	_" ]% ك, ,�ض/
8 ]B
2�X ,AB,ك, ا98 � /ك, ا98 أ/ � ]Xإ =@��

5 �*/ك, أن ��H# ا�$�nن ر8
�N S [, و�Xر 2/ري, وTQء "�X[, وذه�ب ه	[kت �8 %[ ��= ا���aB1أو ا ,A$�J 9, أ"/ا. 

'( Ya Allah, akau ini adalah hamba-Mu, purta daari hamba-Mu, selanjutnya putra dari umat-Mu, ubun-ubunku 
berada dalam genggaman-Mu, menerima segala putusan-Mu, dan memandang adil apa juga hukum-Mu; aku mohon 
dengan asma apa juga yang engkau sebutkan terhadap diri-Mu, atau pernah Engkau ajarkan kepada salah seorang 
diantara makhluk-Mu, atau Engkau simpan dalam perbendaharaan gaib dari ilmu-Mu, agar Al-Qur'an itu Engkau 
jadikan kembang hatiku, cahaya dadaku, pelenyap duka dan penghilang susahku), maka Allah akan menghapus 

kesusahan dan kedukaannya, serta menggantinya dengan kelapangan dan kegembiraan. 

Dari kitab abwaab al faraj karangan Sayyid Muhammad bin Alwi al maliki al hasani 
Rasulullaah bersabda : setiap kali aku di buat susah oleh sesuatu urusan , Jibril selalu menampakkan diri di hadapanku dan berkata : Wahai 

Rasul alloh ucapkanlah : 
TAWAKKALTU ‘ALAL HAYYIL LADZII LAA YAMUUT, WALHAMDU LILLAAHIL LADZII LAM YATTAKHIDZ WALADAA , 

WALAM YAKULLAHU SYARIIKUN FII MULKI , WALAM YAKULLA HU WALIYYUM MINADZ DZULLI WA KABBIRHU 
TAKBIIROO 

SHALAWAT DIKALA SUSAH, SULIT DAN SEMPIT 
AGAR MEMPEROLEH PERTOLONGAN & mimpi 

brtemu NABI; 
ASH SHALAATU WAS SALAAMU ‘ALAIKA YAA 

SAYYIDII YAA RASUULALLAAHI, KHUDZ BIYADII 
QALLAT HILATII ADRIKNII. 

ALLAAHUMMA SHALLI WASALLIM ‘ALAA 
SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALI 

SAYYIDINA MUHAMMAD FII KULLI LAMHATIN 
WANAFASIN BI’ADADA KULLI MA’LUUMIN LAKA. 

Do'a Yang Diucapkan Ketika Melihat Orang Yang Ditim pa Bala 



1. Diriwayatkan oleh Turmudzi  dari Abu Hurairah ra  . serta dinyatakannya hasan, bahwa Nabi saw. bersabda: " 
Barangsiapa menyaksikan orang yang ditimpa bala , lalu diucapkannya: ' Alhamdulillahil ladzi 'afaani mimmab 
talaka bih, wafadhdhalanii' alaa Katsirin mimman khalaqa tafdhila ' . '(Segala puji bagi Allah yang telah 
menyelamatkan aku dari bala yang telah ditimpakan-Nya padamu, dan yang telah mengutamakan diriku dari 
kebanyakan makhluk-Nya), maka tidaklah akan ditimpa oleh bala tersebut. " 

Berkata  Nawawi:  " Menurut para ulama, harus ucapan itu dibacanya secara perlahan - sir - sekira dapat terdengar olehnya 

tapi tidak sampai terdengar oleh yang ditimpa bala, agar tidak melukai hatinya, kecuali bila ia ditimpa bala itu disebabkan 

perbuatan maksiat, maka tidak apa terdengar olehnya asal saja ia tidak khawatir akan akibatnya. 

                      G
�ك وأB)ب إ�%k�         (=A�G" ا��/	 و��A-ك أ2/- أن : إ�  إ: أ"@ أ(

"Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon 

ampun dan bertaubat kepada-Mu. " 

Semoga bermanfaat. 

Dari kitab abwaab al faraj karangan Sayyid Muhammad bin Alwi al maliki al hasani 
Rasulullaah bersabda : setiap kali aku di buat susah oleh sesuatu urusan , Jibril selalu menampakkan diri di hadapanku dan berkata : Wahai 

Rasul alloh ucapkanlah : 

 
TAWAKKALTU ‘ALAL HAYYIL LADZII LAA YAMUUT, WALHAMDU LILLAAHIL LADZII LAM YATTAKHIDZ WALADAA , WALAM 

YAKULLAHU SYARIIKUN FII MULKI , WALAM YAKULLAHU WAL IYYUM MINADZ DZULLI WA KABBIRHU TAKBIIROO . 

MENGINGAT ALLAH DI Kala SUKA DAN DUKA 

I. Muqoddimah 

Alhamdulillah  atas segala nikmat dan hidayahnyaΨsegala puji syukur kehadirat Allah  kepada kita, sholawat serta salam 
semoga tetap tercurahkan kepada  para sahabat, keluaraga, tabi’in, tabi’u tabi’in danρRasulullah  seluruh umat manusia yang 
senantiasa meniti jalan hidupnya. 
 
II. Kenalilah Allah 

 bersabda dalam sebuah hadits yang panjang : Rosulullah  

“Kenalilah Allah saat kamu senang, niscaya Dia akan mengenalimu saat kamu sedang susah.” (HR.Ahmad, Hakim, dan Al-
Baihaqi) 
Pesan ini di sampaikan oleh seorang Nabi yang paling mengetahui tentang keagungan dan kesempurnaan Tuhan manusia, 
dan orang yang paling benar dalam dalam wasiat-wasiatnya kepada manusia. Hadits ini merupakan petikan dari sebuah 
hadits yang panjang yang di kemukakan saat Ibnu  yang mengendarai keledainya.  duduk di belakang Nabi τAbbas  
Beliau bersabda kepada Ibnu Abbas yang saat itu menjelang usia remaja, maka  menggunakan kesempatan yang baik ini 
untuk mendidiknya,ρRosulullah  beliau bersabda : 
�ْ$َ{ِل َ(َ{ْ�َ@ َوِإَذا 7َBُ�َهFُ-ْ7ِBَ Gَ ا��َ  اْ�َ%ِ� Gَbْ%َAْ�َ ا��َ  اْ�َ%ِ� َآِ�َ��ٍت Gَ�ُ&�1َ�ُ ِإ"&Pَ�ُ 3ُم َ�� »َ�ْ8َ  َ�1ِْ� اْ(َ�1َْ�َ@ َوِإَذا ا��َ)ْ�8َ  ِLَ َأن َواْ�َ�ْ	 ِ�����pُ1ُ�َ)ا َ�ِ) ا� ِإ: ْ�َ%1ُ)َكَ� َ�ْ	 َ�ْ�َ%1ُ)َك َأْن 3�َ�َ اْ,َ
�وَك َأْن 3�َ�َ اْ,َ�1ُ�َ)ا َوَ�ِ) Gَ�َ ا��ُ  َآَ�َ=ُ  3ْWَ�ِ -ْJٍَء�uُ�َ 	ْ�َ وَك��uُ�َ  « ا�?�gُAُ َوَ,%ِ@ اPَJْpَُم ُر1َ8ِِ@ َ�َ�ْ
Gَ ا��ُ  َآَ�َ=ُ  3ْWَ�ِ -ْJٍَء ِإ:
Hai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pesan berikut : Peliharalah Allah, niscaya Dia 
akan memeliharamu, peliharalah Allah niscaya engkau akan menjumpai-Nya di hadapanmu,Kenalilah Allah di saat senang, 
niscaya Dia akan mengenalimu saat kamu susah, apa bila kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah, dan apa bila kamu 
meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepda Allah. 
Ketahuilah, bahwa seandainya suatu umat sepakat untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak dapat 
memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah di taqdirkan oleh Allah atas dirimu. Dan seandainya 
mereka sepakat untuk menimpakan bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak dapat menimpakan bahaya kepadamu, kecuali 
dengan sesuatu yang telah di taqdirkan oleh Allah atas dirimu, pena telah di angkat dan lembaran telah di angkat. (HR. 
Tirmidzi ) 

Dalam riwayat lain “Hendaklah engkau mengenal Allah di waktu lapang (senang), niscaya Allah akan mengenalmu di waktu 
sempit ( susah )” (HR. Ahmad, Hakim, dan Baihaqi) 
Alangkah indahnya Hadits ini, alangkah besarnya wasiat ini, Alangkah agungnya  mengajarkan kepada kita bagaimana kita 
pembicaraan ini. Rosulullah  mengenal Allah saat senang agar Allah mengenal kitab saat kita sedang susah. Ini merupakan 
sunnatullah pada makhluk-Nya, yaitu bahwa barang siapa yang mengenal Allah pada waktu senang, Allah akan mengenalnya 
pada waktu ia sedang susah. 

Hal inilah yang di dambakan oleh orang-orang shalih, baik yang kaya atau yang miskin. Para anbiya’ dan orang-orang yang 
berada di bawah mereka tingkatannya. Yaitu senantiasa memohon agar Allah memelihara mereka saat mereka dalam 
kesulitan. 
 telahΨAllah  menegaskan dalam Kitab-Nya bahwa amal shalih itu membawa manfaat dalam keadaan susah karena amal 
bisa mempengaruhi pemiliknya, jika ia beramal baik maka ia akan mendapatkan kebaikan, dan begitu pula sebaliknya. 

III. Mereka yang Mengingat Allah di Kala Susah 

1. Nabi Ibrahim u 

Siapakah  Ibrahim u yang senantiasa mengharapΨyang tidak mengenal kekasih Allah  . ia lupa akan jerih-payah dan 
pengorbanannya dan lupaΨrahmat Allah  kepada amal-amal shalih yang telah di lakukannya dan menganggap dirinya 
sebagai seorang yang banyak melakukan dosa, dalam Al-Qur’an tertera perkataannya : 
∪⊄∇∩ #∃!∃ε∉⊃ � τθΘυ ζψ⇐∉� ↔τΛ⊃ <⊆�  � τ⌠∉� τ &ρβ &ρ⇔ϑψ⇓ ρυ#∃!♥%∉�  
“Dan yang Amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat". (QS. Asy-Syu’ara’ 82 ) 
Ibrahim menjalani hidupnya dengan senang hati seraya memelihara Allah tetap dalam kalbunya saat-saat manusia berpaling 
dari-Nya. Dia senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah dengan mengesakan-Nya, cenderung pada agama yang hak 



lagi berserah diri, dan dia sama sekali bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. 
Manusia sujud menyembah . Manusia bergantung padaΨberhala, sedang Ibrahim sujud menyembah Allah  .Ψberhala-berhala, 
sedang Ibrahim hanya bergantung pada Allah  
Mereka menyalakan api besar untuk membakar Ibrahim setelah dia masuk menemui ΨRaja Namrudz yang pembohong lagi 
pendusta. Akan tetapi Allah   berfirman :Ψmenyelamatkannya. Allah  
#∃!♥%∉�  )∈<ν�  ?σ� τ &ρ9σΝ )∈�  #∃9ϑ⇓=� �  #∃!♠ υ#?σ9µ &ρβ � υ/ν∈µ∉ ∈�  )∈/� τ≡δ∉↵Νζ ντ%!λ′ &ρΡτ∃Ο %σ∃Ατ 
ρυ� ϑ∉� Μ◊ � σ⌠� ∩ #∃!♥%∉�  � υ/ν∈� } )∈/� τ≡δ∉↵Ν %σ∃Ατ /∈∃∃9±⁄ϑ♣⊗ � τ∋Α∈�  #∃!♥ σ∗∈χ  )∈/� τ≡δ∉↵Ν 
%σ∃Ατ ( ρυ&Β∉� Μ◊ &ρ⌠⊗ .ξξ� τ #∃!♥%∉�  σ6γ∈Μ| #∃9ϑψ⌠� ⊂>⊃ Β∉ζ 5⊆κπ∃ σ∋Ν∉ #∃9ϑψ≥� ∈−⊃ Β∉ζ 
∪∇∈⊄∩ #∃9◊♥≈=∈ϑ∉τ #∃9)σθΠτ � υκ� ∉�  ω�  ρυ#∃!♠ 3 
Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan 
kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan 
mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan" . Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah 
menerbitkan matahari dari timur, Maka terbitkanlah Dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang zalim.(QS. Al-Baqoroh : 258) 
Yang menciptakan adalah Allah dan Dia pula yang memberi rizki dan mengatur segalanya. Ibrahim mengatakan : “...Tuhanku 
ialah yang menghidupkan dan mematikan…”. 
Tiada yang dapat menghidupkan dan mematikan, selain hanya Allah, tiada yang dapat mengeahui ghoib kecuali hanya Allah. 
Akan tetapi si pendusta itu mengatakan dalam jawabannya “…Saya pun dapat mematikan dan menghidupkan..” Ibrahim 
bertanya “Bagaimana caranya ? Raja pendusta itu megeluarkan dua orang tahanan, lalu ia membebaskan salah seorang 
darinya dan mengatakan : “Orang ini saya hidupkan” dan ia membunuh yang lainnya seraya berkata : “Dan yang ini aku 
matikan” 
Ibrahim tidak menyanggah kebodohan ini, karena dia mengetahui bahwa hujjah berikutnya yang akan di lemparkan ke wajah 
lawannya adalah lebih keras dari pada yang pertama, Ibrahim u mengatakan : "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari 
dari timur, Maka terbitkanlah Dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-
orang yang zalim. 
Mereka mengumpulkan kayu bakar untuk membakar kekasih Allah, selanjutnya mereka meletakkan Ibrahim pada ketapel 
raksasa di bawahnya api yang berkobar tanpa teman tanpa sejawat, tanpa keluarga, dan tanpa .Ψpenolong, Kecuali hanya 
Allah  
� � ⇓=νΨο∃ 9σΨοΖ∩⇑�  )∈Ρ↓∃ � τ)◊θΠ ρυ� τθΠτ #∃9� � Ρ� υ∃ #∃:τπ� υθ4ο⊆ ∈�  υ#ΒτΖθ#( ρυ#∃!♥%∉�  ∪⊇∈∩ 
#∃{Φ♥γψ≈� ⇓ ( Βτ� ⊃� υΕκ∑Ν #∃9◊♥≈=∈ϑ∉τ � τΖξ⇓ ω�  � τθΠτ #∃!∃⁄#� ⊆ � ⇓θ ρυ9σγ⇓Ν #∃9=↓Ζυπ ρυ9σγ⇓Ν 
∪⊄∈∩ 
Sesungguhnya Kami menolong Rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari 
berdirinya saksi-saksi (hari kiamat), (yaitu) hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya dan bagi 
merekalah la'nat dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. (QS. Al-Mu’min : 51-52) 
 mengatakan bahwa firman-Nya :τIbnu Abbas  
∪⊂∠⊇∩ #∃9θυ2⊕� ≅ ρυΡ∉Νζ #∃!♠ µψϒ⌠6Ζυ∃ 
"…Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung". (QS.Ali Imran : 173 ) 
Kalimat inilah yang di ucapkan oleh kekasih Allah Ibrahim u ketika beliau di lemparkan ke dalam api besar, maka Allah 
menyelamatkannya. Kalimat ini  ketika di katakan kepadanya : pula yang di ucapkan oleh Nabi Muhammad  
"Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", Maka 
Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah 
Sebaik-baik Pelindung". Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat 
bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. dan Allah mempunyai karunia yang besar (QS. Ali Imran : 173-174) 
Maka apakah para pemuda dan pemudi kita di masa ini mengucapkan : “Hasbunallah wa ni’mal wakil” ketika mereka di timpa 
oleh berbagai macam kesusahan dan kesulitan, berbagai macam fitnah, dan kejadian mewabah di kalangan mereka . 
Semua ini di maksudkan agar mereka kembali dengan membawa nikmat Allah dan karunia-Nya, sedang mereka tidak 
tersentuh oleh bencana apa pun. 
Ibrahim jatuh ke dalam  api itu menjadi dinginΨkobaran api, akan tetapi atas kekuasan Allah  dan membawa keselamatan 
berkat karunia Allah, karena ia telah merealisasikan ajaran “Kenalilah Allah di kala engkau senang, niscaya Dia akan 
mengenalmu di kala engkau sedang susah” 
2. Nabi musa u dan istri Fir’aun 

Musa di lahirkan pada masa Fir’aun pada saat itu sedang marak pembunuhan anak-anak lelaki, lalu di manakah ibunya 
menyembunyikannya, sehingga Nabi Musa berhasil di selamatkan. 
Semua pegangan yang di pakai oleh ibunya telah terputus, kecuali tali Allah. Ia pun memasukkan anak itu ke dalam peti 
kemudian melemparkannya ke dalam sungai sebagai pelaksanaan , akhirnya peti itu mengalir ke hilir menuju kebun-
kebunΨperintah Allah  yang ada di kedua tepi sungai Nil. Sehingga permaisuri dan budak-budak perempuan Fir’aun pun 
memungutnya dan mereka menyerahkan ke hadapan Fir’aun yang hampir saja membunuhnya kalaulah tidak di cegah oleh 
istrinya yang bernama Asiyah. 

Ahlul ilmi mengatakan bahwa Fir’aun menyiksa istrinya ketika Fir’aun memaksanya untuk mengakui bahwa dirinya adalah 
tuhan yang harus di sembahnya. Asiyah pun mengingkarinya dan menolak untuk tunduk pada perintah Fir’aun, bahkan dia 
mengucapkan bahwa .Ψtiada tuhan selain Allah  

Fir’aun memaku kedua tangan istrinya ke tanah, tetapi dia tidak merasa sakit sedikit pun. Fir’aun meletakkannya di bawah 
terik matahari, maka para malaikat datang menaungiya dengan sayap-sayap mereka, dengan tersenyum ia melihat rumahnya 
di surga. Ini karena ia merealisasikan ajaran : 
“Kenalilah Allah di kala engkau senang, niscaya Dia akan mengenalmu di kala engkau sedang susah” 
Maka ketika Nabi Musa dewasa ia memulai da’wahnya dengan berbagai tantangan  dan memujinya, ketika paraΨdan cobaan, 
ia senantiasa mengingat Allah  ahli sihir yang di kumpulkan oleh Fir’aun untuk melawan nabi Musa mulai  memberikan 
pertolongan kepada MusaΨmenunjukkan kesombongannya, Allah  dengan memerintahkan Musa untuk melemparkan 
tongkatnya, maka berubahlah tongkat itu menjadi ular yang besar dan memakan satu persatu ular kecil jelmaan tongkat para 
ahli sihir, maka ketika itu sebagian mereka beriman dan sebagian lain mengingkarinya. 

Tidak menerima kenyataan itu Fir’aun murka dan berusaha membunuh nabi Musa u sehingga sampailah nabi  memerintahkan 
Musa untuk memukulkanΨMusa di tepi lautan, maka Allah  tongkatnya ke lautan, seketika itu terbelahlah lautan dan dengan 
segera nabi Musa dan pengikutnya berlari menyelamatkan diri, ketika sampai di ujung lautan Musa berkata kepada 
pengikutnya : 



∪⊄∉∩ � ψ� υκ� ∉∪ � υ1ν∈�  Βτ⊃ζ )∈β •( .ξξΗ τ 

"Sekali-kali tidak akan tersusul; Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku". (QS. Asy-
Syu’araa : 62) 

Ketika Fir’aun serta bala tentara di tengah lautan, Allah menyatukan kembali Lautan itu maka tenggelamlah Fir’aun yang 
sombong beserta bala tentaranya. Sekali lagi karena ia senantiasa mengingat Allah di saat senang, maka Allah mengingatnya 
di saat susah. 
3. Nabi Yunus u 
Kita ingat Nabi Yunus  ketika ia di dalam perut ikan besar tanpaΨyang di selamatkan Allah  teman dengan rasa lapar dalam 
keadaan gelap. Ketika itu ia berdo’a sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur’an : 
∪∠∇∩ #∃9◊♥≈=∈ϑ∉�  Β∉ζ 2◊ΖΜ◊ )∈Το∈�  � ⇓6σψ≈Ψο� �  &ρΡΜ| )∈ωΗ )∈9σ≈µτ ωΗ 
"Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, Sesungguhnya aku adalah Termasuk orang-orang yang zalim." 
(QS. Al-Anbiya’ : 87) 
Allah punmenyelamatkan Yunus dari kesusahan, kesulitan dan kesengsaraan.  berfirman :ΨKarena dia senantiasa mengenal 
Allah saat senangnya. Allah  
∪⊂⊆⊇∩ #∃9ϑ⇓ϒ|7µ∈σ⊕τ Β∉ζ .ξ%βτ &ρΡ↓µ… σ=νθωΙ ∪⊆⊆⊇∩ � 7ψΩθβτ � τθΘ∉ )∈<ν� 4 /τ⇐Ζ∉µ∉ ∈�  
9σ=ν7∈]ψ 
“Maka kalau Sekiranya Dia tidak Termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, Niscaya ia akan tetap tinggal di perut 
ikan itu sampai hari berbangkit”. (QS As-Shaffat : 143-144 ) 
4. Nabi Yusuf u 
Ketika nabi Yusuf di lemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, yusuf  sedangkan waktu itu ia masaihΨsenantiasa 
bertasbih, mengingat Allah  kecil. 
Ketika di bawa pergi ke negara mesir, di sana ia di goda oleh istri Al-Aziz, akan tetapi ia tidak terjerat oleh bujuk rayunya, dan 
berkata 
∪⊂⊄∩ #∃9◊♥≈=∈ϑ⇓θχ�  � =∈ξ⇓ ω�  )∈Ρ↓µ… ( ΒτΩθυ#� ψ &ρµϒ|ζ � υ1ν∈�  )∈Ρ↓µ… ( #∃!↔ Βτψ∃� σ τ 
"Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik." Sesungguhnya orang-orang yang 
zhalim tiada akan beruntung”. (QS. Yusuf : 24) 
 padaΨSesungguhnya Yusuf senanatiasa mengingat Allah  waktu senangnya, maka Allah mengingatnya di saat ia di landa 
fitnah dan kesulitan. 
Kisah di atas adalah sebagian kisah Nabi yang senantiasa  di saat suka maupun duka, masih banyak kisah paraΨmengingat 
Allah  wali-wali Allah, orang-orang shalih yang mereka tidak pernah lalai dari mengingat Allah baik di kala senang atau pun 
susah. Ini merupakan sunnatullah yang tidak akan berubah dan tidak akan di ganti selamanya,  pada waktu sukanya, 
AllahΨyaitu bahwa barang siapa yang mengenal Allah  akan mengenalnya pada waktu susahnya . 
IV. Aplikasi Mengingat Allah di Kala senang. 
Berangkat dari titik ini, kita kembali merenungkan dalam waktu yang lama, yaitu  yang berbunyi : “Kenalilah Allah di kala 
engkau senang, sabda Nabi  niscaya Dia akan mengenalmu di kala engkau sedang susah” 
Mengenal  ada waktu sehat artinya ialah kita menggunakan waktu kita untukΨAllah  . Mengenal Allah pada waktuΨmelakukan 
hal-hal yang di ridhoi oleh Allah  luang ialah mengunakannya untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, seperti membaca 
Al-Qur’an, menuntut ilmu, beribadah, mengerjakan amal shalih, dari pada menggunakan waktu-waktu yang tidak berguna. 
Sesungguhnya ini adalah pesan nabi kita dan sesungguhnya ini adalah pelajaran yang kekal yang akan kita tunjukan kepada 
diri kita sendiri, kemudian kepada saudara-saudara kitayang muslim, agar mereka senantiasa memelihara hukum-hukum 
Allah, menghormati kesucian Allah, dan mengagungkan syi’ar-syi’ar-Nya : 
∪⊆∉∩ #∃9� ♣≡θ↵Η∉τ &ρ� µψΝ ρυδθυ ( µψ≈∉◊Ζ∃ ζψ� �  σ∃∃!♠ 
Maka Allah adalah Sebaik-baik penjaga dan Dia adalah Maha Penyanyang diantara Para Penyanyang.( QS. Yusuf ; 64 ) 
Sesungguhnya ahli iman telah merasakan bahwa tiada kesenangan bagi mereka dan tiada . Demi AllahΨkebahagian, kecuali 
dalam bertaqwa kepada Allah  sesungguhnya mereka mendiami gedung-gedung yang mewah-mewah, membangun 
apartemen-apartemen, mengendarai kendaraan mewah, tetapi manakala mereka lupa kepada Allah, meeka menjadi sia-sia. 
 berfirman :ΨAllah  
ρυΒτ � τθΘυ ρυΥωτ±◊� ν… ⊇|Ψ3Ζ% Βτ∉� ±τπΖ !σ&… σ∗∈β •� ∉2∫� ⊂�  τ &ρ� τ∨υ ∪⊆⊄⊇∩ &ρϑψ� 4 
#∃9)⊃� υ≈ϑψπ∉ &ρϑψ� 4 µψ≥|� ?σ_⊆ 9∉Οζ � υ>β⊃ %σ∃Ατ ∪∈⊄⊇∩ /τℑ⊕� � Ζ# .ΖΜ◊ ρυ%σ�  υ#� τ≈ΦΖυ∃ 
&ρ?σΓ7ψ .ξ� ξ≡9∉7ψ %σ∃Ατ ∪∉⊄⊇∩ ?Ψ⁄|4 #∃9� υθΠτ ρυ.ξ� ξ≡9∉7ψ ( σΖυϒ⊕� ϑτκπ∃ 
Dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan 
menghimpunkannya pada hari kiamat dalam Keadaan buta".Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan 
aku dalam Keadaan buta, Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?"Allah berfirman: "Demikianlah, telah datang 
kepadamu ayat-ayat Kami, Maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan". ( QS. Thohaa : 
124-126 ) 
Oleh karena ituΨ, kita berlindung kepada Allah  bila ada di antara kita yang membalas nikmat Allah ini dengan 
keingkaran .Ψdan tidak mensyukuri kebaikan Allah  
Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke 
lembah kebinasaan, ( QS. Ibrahim : 28 ) 
ΨV. Ancaman bagi yang Lalai dari Mengingat Allah  
Banyak kita dapatkan di masa ini orang-orang yang meninggalkan masjid, kitabullah, syi’ar-syi’ar Allah, lalu mengerjakan hal-
hal yang di murkai  dan mendatangkan adzabnya.ΨAllah  
Mereka mendzolimi diri mereka sendiri, mereka bermain-main denagn api neraka yang panasnya iada terhingga , bagaimana 
mereka bergegas menuju ke lembah kehancuran. Allah  berfirman :Ψ 
∪∇⊄∩ #∃97τθυ#� ⊆ � ψ#� υ %σθΒτγ⇓Ν ρυ&ρµψ=� θ#( .� ∴# #∃!↔ Ρ∉ϑψΜ| /τ� ≤9θ#( #∃!♥%∉τ )∈<ν�  ?σ� τ &ρ9σΝ 
∗ 
Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke 
lembah kebinasaan ( QS. Ibrahim : 28 ) 
 berfirman :ΨAllah  
2� ∃ΡτΜ %σ� � τπΖ ΒτΩσξΩ #∃!♠ ρυ∇� � υ>ζ Βτ3σ%β5 .≅ε∪ Βι∉ � υξ� Ψ# � ⊆� %γψ∃ � τ∋?∉� γψ∃ Β� ⇐ϑψ≥⊆Ζ•πΖ 
υ#Β∉ΨοπΖ #∃9φ◊θ∅ 9∉6τ∃•} #∃!♠ σ∋ρ� σ≡%σγψ∃ #∃!↔ /∈∋ρΡΟ⊃ σ6ξξ� τΝ ∪⊄⊇⊇∩ � τℑ⌠Ζυθχ�  
2� ∃Ρθ#( /∈ϑψ∃ ρυ#∃9� ψθ∃⊕ 
Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang 
kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah 
merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. ( QS. An-Nahl : 



112 ) 
Mereka dapat hidup tenang dan rehat, mereka dapat makan dan minum denagn senang, tetapimereka melanggar hukum-
hukum Allah dan banyak melaukan dosa, maka tuhan dan langit murka kepada mereka, lalu menghukum mereka dengan 
hukuman dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. 
 berfirman :ΨAllah  
∪⊄⊃⊇∩ ♥ξ� ∉� �  &ρ9∉� Ο &ρ{� ξν… )∈β •4 ⇓σ≈>⊆Ηυπ ρυδ⊃� } #∃9)◊� τ� 3 &ρ{σ� ξ )∈� σ#! � υ/ν∈7ψ &ρ{�  
ρυ.ξ� ξ≡9∉� �  
Dan Begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya 
itu adalah sangat pedih lagi keras. ( QS. Huud : 102 ) 
Maha suci Allah yang maha pemaaf dan kita selamanya berbuat salah, Dia selamanya pemaaf, betapaun hamba-Nya selalu 
berbuat kesalahan Dia akan tetap memberi maaf. 
 
VI. Kesimpulan dan Penutup 

Dari  tidak akanΨuraian di atas maka bi di ambil kesimpulan, bahwa Allah  melupakan hamba-Nya yang senantiasa 
mengingat-Nya di kala suka, kita  ibrahim u, Nabi Musa, Nabi Yunus,Ψlihat kembali kisah kekasih Allah  dan Nabi Yusuf yang 
senantiasa mengingat Allah di kala susah, dalam  memberikan kelebihan harta kepada kita hendaknyaΨartian ketika Allah  
kita bersyukur dan mewujudkan rasa syukur kita dengan banyak beribadah, bershodaqoh dan amal-amal shalih lainnya, 
Semoga yang sedikit ini bermanfaat,hanya Allah yang lebih mengetahui. Semoga shalawat serta salam tercurahkan kepada 
Nabi kita, Muhammad beserta keluarga, dan sahabat-sahabatnya, dan yang senantiasa meniti jalan beliau hingga hari akhir 
kelak. Wallahu ‘alam bish-shawab. 
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40.Shalawat menghindari mara bahaya . Fadilah shalawat ini banyak sekali, jika dibaca setiap selesai shalat fardlu, Insya 
Allah akan terhindar dari segala marabahaya dan memperoleh rizqi dengan mudah. Shalawat ini adalah shalawat Wali kutub 
ahmad Al - Badawi, manfaatnya untuk menghasilkan cahaya dan rahasia rizqi lahir batin, dan sangat manjur untuk 
mendatangkan hajat. Bila dibaca sehari hari seratus kali. Dan masih banyak lagi hikmah lainnya dari shalawat ini. 

41.Shalawat syifa . Shalawat ini banyak mengandung khasiat tertentu yang sangat bermanfaat bagi orang yang mau 
mengamalkannya terutama yang berkaitan dengan pengobatan suatu penyakit. Adapun hikmahnya yang lain adalah: Jika 
Shalawat ini dibaca setiap habis shalat maghrib, Insya Allah dapat mensehatkan badan dan rohani. 

 

 

 Allahumma sholli 'ala Sayyida Muhammadin thibbil quluubi wa dawaaiha, wa 'aafiyatil abdani wa syifaa iha, wanuuril abshoori wa dhiyaa 

iha wwa 'ala aalihi wa shohbihi wa baarik wa sallim. 
 
Artinya:  
 
"Ya Allah curahkanlah rahmat kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan 
kesembuhannya dan sebagai penyinar penglihatan mata  beserta cahayanya dan merupakan makanan pokok jasmani maupun rohani, 
Semoga sholawat dan salam tercurahkan pula kepada keluarga serta para shahabat-shahabatnya." 
 
Fadhilah dan Khasiat Sholawat Tibbil Qulub : 
 
Untuk menyembuhkan penyakit perut, sholawat ini dibaca 7 x, tiap-tiap satu kali ditiupkan pada satu gelas air kemudian diminum. Atau 
sholawat ini dibaca 7 x tiap kali membaca dituipkan pada telapak tangan kemudian diusapkan pada perut yang sakit, Insya Allah akan 
segera sembuh dengan ijin Allah. Untuk hati yang sempit was-was dan bingung alias sumpek bacalah sholawat ini sebanyak-banyaknya, 
agar kita dijauhkan dari berbagai penyakit bacalah sholawat ini sebagai wirid setelah shalat maktubah (shalat fardlu) Insya Allah akan 
terhindar dari segala macam penyakit. 
- See more at: http://doa-id.blogspot.com/2014/06/bacaan-shalawat-thibbil-qulub-atau.html#sthash.0nol4AI1.dpuf 

Sholawat Syifa' ( Obat )  

SHOLAWAT SYIFA' (OBAT) 
Fadlilahnya : 

Barang siapa yang selalu membaca Sholawat ini setiap malam 7x atau 21 s.d 41 x atau 313x insya Allah diberi terang hatinya serta diberi 
kesehatan lahir dan batin. 

Agar kita benar-benar dapat memperoleh kesehatan jasmani dan rohani, maka perbanyaklah dan biasakanlah membaca shalawat berikut.Ini 
shalawatnya : 

	/ُ
ِِّ-َ"� DIَ 3�َ�َِّ َأ��)َ -ٍ�Aَ�ُ ِّ4[ِ اْ�ُ.ُ�ْ)ِب �/َoَِوَدَوا Lِ

�oَِ/� اpَْ�َ?�ِر َوُ"ْ)ِر َو%َ2ِ�oَِ/� اpَْ�َ-اِن َوَ��8ََِrَِو3�َ�َ َو  ِ�ِwَ  ِ=ِAْIَِرْك َو�َوَ� 	َوَ(�ِّْ. 



ALLAAHUMMA SHOLLI 'ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN TIBBI ALQULUBI WADAWAAIHA WA'AFIYATI AL'ABDAANI 

WASYIFAA'IHAA WANUURI ALABSHORI WADLIYAA'IHA WA'ALAA ALIHI WASHOHBIHI WABARIK WASALLIM 

“Ya Allah limpahkanlah kesejahteraan atas baginda kami Nabi Muhammad yang merupakan obat dan penyembuhan hati kami, 

penyehat dan penyelamat badan, yang merupakan cahaya dan sinar penglihatan dan yang merupakan penjamin kesehatan 

jasmani dan rohani akan kebutuhan makanan dan juga tumpahkan kesejahteraan itu atas keluarga dan sahabat-sahabatnya 

dan berilah keselamatan “ 

Salah satu kebajikan yang mesti dilakukan adalah menengok orang yang sedang sakit karena mengidap suatu penyakit baik itu penyakit 

berat maupun penyakit ringan.. 

Entah siapapun itu, saudara, teman, tetangga dan handai taulan.. 

Tidak disadari dengan kehadiaran kita, semangat sisakit untuk sembuh akan bangkit, sipulan akan merasa terhibur secara spiritual.. 

merasa ada kawan dan tidak sendirian, kondisi tersebut sangat mempengaruhi sel-sel syaraf yang tadinya lemah menjadi menguat dengan 

sendirinya.. 

Jadi alangkah baiknya apabila ada orang yang sakit , kita terbiasa dan merasa terpanggil untuk menengoknya, dan alangkah baik nya lagi 

disamping datang dengan membawa buah tangan juga yang terpenting adalah dengan mendo'akannya agar lekas sembuh dari penyakinya.. 

 Ada banyak sekali Do'a Mustajab untuk orang sakit agar lekas sembuh, namun disini akan kami sher salah satunya saja, semoga dapat 

diamalkan kepada siapapun dan dimanapun sahabat blog faqih13 berada.. 
 
 

Semoga sisakit lekas sembuh dari penyakitnya, do'akan penuh keikhlasan, insyaAlloh menjadikan amal baik buat yang mendo'akan dan 
memupuk rasa empati  kita, 
 
Selamat mengamalkan, semoga bermanfaat, 
salam silaturahiim... 

 

42.Shalawat melestarikan harta . Waktu paling utama untuk memabaca shalawat ini adalah sesudah shalat 
jum'at. Barangsiapa banyak membaca shalawat ini pada akhir Jum'ah di bulan rajab setelah melakukan shalat Jum'ah, Insya 
Allah tangannya tidak pernah kosong harta. Juga bisa dilakukan untuk hajat lain. 

AMALAN KEREJEKIAN ; Harta Gaib ; Mendatangkan Uang di Bawah Sajadah 

1. AMALAN MENDAPATKAN HARTA/UANG DARI ALLAH SWT  

BASMALAH 7X TAHAN NAFAS 
ISTIGHFAR 7X TAHAN NAFAS 
SYAHADAT 7X TAHAN NAFAS 

SHOLAWAT NABI 7X TAHAN NAFAS 
LA HAWLA WALA QUWWATA ILLA BILAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIM 7X TAHAN NAFAS 

ALLAHU AKBAR 7X TAHAN NAFAS 

 

 

 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM 
1. ILA HADROTIN NABIYYIL MUSTHOFA SAYYIDINA MUHAMMA DIN 

ROSULLILAAHI S.A.W AL-FATIHAH 1X 
2. WA KUSUSON ILA HADROTI AL ‘ULAMAIL ‘AMILINA QUTH BIL GHOWTSI 

SAYYIDI SYEKH ABIL HASAN ASY-SYADZILI R.A 
3. WA KUSUSON ILA RUHI ABI WA UMMI WA ILA JAMI’IL M USLIMINA WAL WAL 

MUSLIMATI WAL MU’MININA WAL MU’MINATI AL-AHYAI MINH UM WAL AMWAT 
AL-FATIHAH 1X 

4. WA KUSUSON ILA RUHI WAJASADI SHOKHIBUL HAJAT ……. BIN/BINTI….AL- 
FATIHAH 1X 

HASBUNALLOOHU WANI’MAL WAKIIL 4500X 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM 
ALLOOHUMMA YAA KAAFI IKFINII NAWAAIBAD DUNYAA 

WAMASHOOIBADDAHRI WADZULLAL FAQRI. 
ALLOOHUMMA YAA GHONIYYU AGHNINII BIGHINAAKA ‘AMMAN SIWAAKA 

WABIJUUDIKA WAFADHLIKA ‘AN KHOLQIKA FAINNAKA QULTA WAQOULUKAL 
HAQQUL MUBIIN.UD’UUNII ASTAJIB LAKUM DA’AUNAAKA KAM AA 

AMARTANAA FASTAJIB MINNAA KAMAA WA’ADTANAA. 
ALLOOHUMMA YAA MUGHNII AS ALUKA GHINAD DAHRI ILAL A BADI 

ALLOOHUMMA YAA FATTAAHU IFTAH LII BAABA ROHMATIKA W A ASBIL 
‘ALAYYA SITRO INAAYATIKA WASAKHKHIR LII KHOODIMA HA ADZIHIL ASMAAI 

BISYAI-IN ASTA’IINU BIHII ‘ALAA MA’AAYISYII WA AMRI DIINII WADUNYAAYA 
WA AAKHIROTII WA AAQIBATI AMRII WASAKHKHIRHU LII KA MAA 

SAKHKHORTAR RIIHA WAL INSA WAL JINNA WAL WAHSYAA WA THTHOIRO 
LINABIYYIKA SULAIMAANABNI DAAWUUDA ‘ALAIHIMAS SALAA MU WABI 



AHYAA SYAROOHIYAA ADUUNAAYA ASHBAAUTI AALI SYADAAYA  YAAMAN 
AMRUHUU BAINAL KAAFI WANNUUNI.INNAMAA AMRUHUU IDZAA  AROODA 

SYAI-AN AYYAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN.FASUBHAANALLAD ZII BIYADIHII 
MALAKUUTU KULLI SYAI-IN WA ILAIHI TURJA’UUN 313X 

Kerjakan jam 12 malam selesai sholat hajat 4 rokaat,memakai surat al-ikhlash 100x.insya 
ALLAH,apabila amalan ini dikerjakan dengan hati yang ikhlas dan konsentrasi yang penuh maka 
khodim asma tersebut datang dengan membawakan harta atau uang yang sangat cukup untuk 
keperluan pribadinya.harta atau uang tersebut biasanya ditemukan dibawah kepalanya ketika 
tidur malam,oleh karena itu WIFIQ yang ditulis berwarna hijau diletakan dibawah bantal ketika 
tidur. 

2. AMALAN MENDATANGKAN UANG/HARTA DARI ALLAH SWT  
BASMALAH 7X TAHAN NAFAS 
ISTIGHFAR 7X TAHAN NAFAS 
SYAHADAT 7X TAHAN NAFAS 

SHOLAWAT NABI 7X TAHAN NAFAS 
LA HAWLA WALA QUWWATA ILLA BILAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIM 7X TAHAN NAFAS 

ALLAHU AKBAR 7X TAHAN NAFAS 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM 
1. ILA HADROTIN NABIYYIL MUSTHOFA SAYYIDINA MUHAMMA DIN 

ROSULLILAAHI S.A.W AL-FATIHAH 1X 
2. WA KUSUSON ILA HADROTI AL ‘ULAMAIL ‘AMILINA QUTH BIL GHOWTSI 

SAYYIDI SYEKH ABIL HASAN ASY-SYADZILI R.A 
3. WA KUSUSON ILA RUHI ABI WA UMMI WA ILA JAMI’IL M USLIMINA WAL WAL 

MUSLIMATI WAL MU’MININA WAL MU’MINATI AL-AHYAI MINH UM WAL AMWAT 
AL-FATIHAH 1X 

4. WA KUSUSON ILA RUHI WAJASADI SHOKHIBUL HAJAT …….BIN/BINTI….AL- 
FATIHAH 1X 

HASBUNAALLOOHU WANI’MAL WAKIIL 1900X 

BACA: Setiap malam sebelum tidur dan WIFIQ diletakan dibawah bantalnya ketika anda mau tidur.maka insya ALLAH,belum genap 19 
hari anda akan menemukan uang belanja dibawah bantal,setiap pagi selama anda tetap membaca zikir tersebut. 

AMALAN MENDATANGKAN UANG DIBAWAH SAJADAH  
BASMALAH 7X TAHAN NAFAS 
ISTIGHFAR 7X TAHAN NAFAS 

SYAHADAT 7X TAHAN NAFAS 
SHOLAWAT NABI 7X TAHAN NAFAS 
LA HAWLA WALA QUWWATA ILLA BILAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIM 7X TAHAN NAFAS 
ALLAHU AKBAR 7X TAHAN NAFAS 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM 
1. ILA HADROTIN NABIYYIL MUSTHOFA SAYYIDINA MUHAMMA DIN 
ROSULLILAAHI S.A.W AL-FATIHAH 1X 
2. WA KUSUSON ILA HADROTI AL ‘ULAMAIL ‘AMILINA QUTH BIL GHOWTSI 
SAYYIDI SYEKH ABIL HASAN ASY-SYADZILI R.A 
3. WA KUSUSON ILA RUHI ABI WA UMMI WA ILA JAMI’IL M USLIMINA WAL WAL 
MUSLIMATI WAL MU’MININA WAL MU’MINATI AL-AHYAI MINH UM WAL AMWAT 
AL-FATIHAH 1X 
4. WA KUSUSON ILA RUHI WAJASADI SHOKHIBUL HAJAT …….BIN/BINTI….AL- 
FATIHAH 1X 
HASBUNALLOOHU WANI’MAL WAKIIL 4000X 
Baca setiap habis sholat fardu 4000x dan malam hari sehabis sholat hajat 4 rokaat memakai surat 
al-ikhlash 100x baca 19000x 

puasa mutih 7 hari dimulai hari minggu dan berakhir pada hari sabtu.WIFIQ Nanti diletakan 
dihadapan anda sewaktu ritual dan uang 44 lembar dibuat secara kasaran saja.ditaroh dibawah 
sajadah,dan setiap hari membakar kemenyan arab.dan pada malam terakhir sehabis sholat isya 
bacalah zikirnya 4000x,lalu anda tidur disitu insya ALLAH,pada pagi harinya anda akan 
menemukan uang yang cukup untuk keperluan anda. 

shalawat kekayaan  

assala mualaiku wr wb 

salm hormat sebangsa dan setanah air, 

izinkan saya yg faqir ilmu ini berbagi  sebuah shalawat  yg dinamakn shalwat kekayaan  yg saya dapatkan dari guru saya 

disungai tabuk banjarmasin, 

menurut pengizajah ilmu ini diambil dari org yg kaya raya, yang asal muasalnya dia dari org miskin,dengan istiqamah 

mengamalkan shalawat ini tiap hari sebanyak 1000 kali atau lebih  akhirnya hidup beliau sokses berekelimpahan harta 

benda,,,,ini shalawat yg mulia itu 

''ALLAHUMMA SHALLI ALA SAIDINA MUHAMMADIN WAALA ALIHI  SHALATAN AHLIL ARDHIIN,WAAJRI  YAA RABBI 

LUTFAKAL KHAFIYYA FII AMRII WAL MUSLIMINN'' 

insaya allah jika anda amalkan rutin keinginananda untuk dunia akan tercapai,,,usahakan  sambil  dibayangkan hajat anda 

ketika membaca shalawat ini, 

tidak lewat 3 tahun  kesoksesan akan tercapai buat anda  insya allah 



bagi yg ingin izajah silahkan ucapkan qabiltu diruangan komentar atau sms saya 

 

salam hormat, salam melayu 

silahkan bagi teman teman untuk memberikan komentar pada ruangan komen dibawah,ATAU HANYA QABILTU DARI 

AMALAN YG DIPOSTING,agar kita bisa saling bertegur sapa, diruang komen  caranya  dibawah nanti ada tulisan   poskan 

komentar   silahkan anda kelik disitu,nanti akan keluar kolom komentar silahkan anda kelik dikolom itu untuk menulis 

komentar, 

kemudian  ada tulisan   berikan komentar sebagai :   nah kelik dibawah tulisan itu  nanti akan ada pilihan 

select profile, livejournal ,wordpres,aim,openID ,   Name/URL   nah silahkan anda pilih kelik di..... Name/URL  nanti akan 

keluar    Edit propil   silahkan tulis nama anda, kolom URL biar tidak usah diisi  kemudian pilih lanjutkan   nah  nanti akan ada 

dua pilihan ,pilih Publikasikan   nah komentar anda akan muncul  sebagai media silaturahmi kita.kalau tidak paham silahkan 

sms saya di 085249659667 

WIRID GUNUNG HARTA  

 
AMALANAMALANAMALANAMALANWIRIDWIRIDWIRIDWIRIDTARIKTARIKTARIKTARIKKEKAYAANKEKAYAANKEKAYAANKEKAYAAN             

 

Tak s ediki t orang yang telah bekerja keras banting tulang peras keringat siang malamuntuk mencari nafkah     ,  ,       , 

namunhasi lnya ternyata tidak seperti yang diharapkan Tetap saja serba kekurangan danmiskin Bi la punyausaha      .      .    

seperti berdagang pun tapi tidak untung     , sering rugi malah di jahi l i l awan bisnis dan berbagai jenis rintangan  ,         

l ainnya. 

Tentu saja penyebabnya bisa bermacam    -macamUntuk mengatasinya kegagalan dalambekerja dan berusaha bisnis.        ( ) 

adalahdengan cara   mengevaluasi kembal i usaha ki ta Periksadan tin  .   gkatkan ketrampi lan  (ski l l pelajari tentang),   

bisnis marketing dan manajemen yang baik Tentu saja tumbuhkan selalu,     .     rasa optimis Dua unsur tersebut dapat.     

meningkatkan prestasi ki ta dalambekerja yang akhi rnya dapat memperbesar peluang kesuksesan Namun s          .  elain dua  

unsur sukses i tu ada lagi unsur sukses yangketiga yai tuDOA  ,      ,  . 

Karena percaya atau tidak sesungguhnya rejeki memang di tangan Tuhan DIA   ,     . -lah yang sejatinyamengatur pembagian     

rejeki kepada seluruh makhlukNYA Maka bi la ki ta telah menyadari hal d   .       emikian ada baiknya bi la dalamki ta,      

mencari rejeki bekerja berusaha selain dengan bekal ketrampi lan namun perlu juga di i ringi dengan usaha , , ,    ,       

batiniahdengansenantiasaberdoakepadaTuhan     . 

Berikut ini  AmalanAmalanAmalanAmalanDoaDoaDoaDoaWiridWiridWiridWiridUntukUntukUntukUntuk KerejekianKerejekianKerejekianKerejekianDanDanDanDanKesuksesanKesuksesanKesuksesanKesuksesan                        Bi. l adiamalkandengan ikhlas dan rutin istiqomah      ( ) 

maka insyaAl lahapapunbentuk usahadankerjaki taakan lebihsukses Ami in          . . 

 

WIRIDWIRIDWIRIDWIRIDGUNUNGGUNUNGGUNUNGGUNUNGHARTAHARTAHARTAHARTA         

1. Berusahalahsetiapmalamseki tar jam pagi mengerjakansholat Hajat rakaat     1     2 Õ . 

2. Setelahselesai sholat kemudia   nbacalahwiridAsmaul Husnahberikut ini      . 

 

Untuk pembukaasmaul husnabacalah     : 

“Bismi l lahi r“Bismi l lahi r“Bismi l lahi r“Bismi l lahi r rokhmannirokhmannirokhmannirokhmanni rokhimrokhimrokhimrokhimalkhamdul i l lahialkhamdul i l lahialkhamdul i l lahialkhamdul i l lahi robi l lalaminrobi l lalaminrobi l lalaminrobi l lalamin Al lahuAl lahuAl lahuAl lahumasal l immasal l immasal l immasal l imwaawaawaawaasal imsal imsal imsal imwaawaawaawaabarikbarikbarikbarik al laal laal laal la sayyidinnasayyidinnasayyidinnasayyidinna                , , , ,                                 

mukhamadinmukhamadinmukhamadinmukhamadinwaawaawaawaaal laal laal laal la al ihial ihial ihial ihi waawaawaawaashohbihishohbihishohbihishohbihi ajajajaj main”main”main”main”                        ÕÕÕÕ . . . . Robigfi rl iRobigfi rl iRobigfi rl iRobigfi rl i dzudzudzudzu    nubinubinubinubi wal iwal iwal iwal i    ----wal iwal iwal iwal i dayadayadayadaya xxxx        ((((3 3 3 3 )))) WarWarWarWar khamkhamkhamkhamhumahumahumahumakamakamakamakama. . . .                 
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Kemudiandi teruskanmembacawiridasmaul husna ini sebanyak kal i        1000 . 

“Yaa“Yaa“Yaa“YaaAl laahuAl laahuAl laahuAl laahu YaaYaaYaaYaaRozzRozzRozzRozz    , , , ,     aquaquaquaqu YaaYaaYaaYaaWahhabu”Wahhabu”Wahhabu”Wahhabu”, , , ,      

(Wahai Al lah Dzat YangMahaPemberi Rizki danDzat YangMahabanyak PemberianNya ,           ) 

InsyaAl lahorangyang raj inmengamalkannya jalanhidupnyaselalu terang lancar banyak rizki dandi jauhkandari    ,    , ,      

penghamburanharta . 

SHALAWATSHALAWATSHALAWATSHALAWATNURNURNURNURALALALALANWARANWARANWARANWAR                    

MEMPERBESARMEMPERBESARMEMPERBESARMEMPERBESARRIZKIRIZKIRIZKIRIZKI((((     )))) 

Bi la anda terasa berat untuk bangun malamkarena suatu hal bukan karena rasa malas Berikut ini wi rid         ,    .    

kerejekian yang lain dapat diamalkan lebih ringan yai tu cukup dibaca l ima kal i sehari Waktu bebas boleh  ,          .  ,  



dibaca x setiapseles 1   ai sholat fardhu  . 

Bacaan dari wi rid kerejekian berikut ini adalah Shalawat Nabi Yang tentu saja selain intinya adalah        .    ,   

bershalawat untuk Nabi Muhammad SAWbershalawat mempunyai faedah yang sangat banyak Antara lain sebagai    ,      .    

berikut: 

• Dapat memperbesar riz  ki . 
• Mendatangkansegalakemudahandari hajat keinginanyangdibutuhkan     /   . 

• Menghi langkanberbagai macamkesempi tan   . 

Meskipunbacaanshalawat ini cukuppendek tapi faedahnyasangat besar Ini lahshalawat yangdibaca     ,    .    : 
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Artinya “: YaAl lah Tuhanku yangmahaKaya danmahaTerpuj i Tuhan yangmenakdi rkan dan yangmengembal ikan yang        ,      ,  

maha Kasih dan maha Kasih Sayang Beri lah aku kekayaan harta yang Engkau halalka     .       n bukan yang engkau haramkan    , 

beri lahakukelebihandari yang laindenganberkahkaruniaMU        ”.  

TatacaraTatacaraTatacaraTatacaramengamalkanmengamalkanmengamalkanmengamalkan    :::: 

Doa tersebut dibaca setiap selesai sholat Jumat sebanyak kal i Jika diamalkan secara istiqomah insyaAl lah        70 .      

tidak akanmenjadi miskindalam     hidup. 

Demikian amalan -amalan i lmu spi ri tual untuk menarik harta kekayaan InsyaAl lah apabi la setiap bentuk usaha ki ta      .       

selaludi i ringi de  nganDOAmakaTuhanakanmemberi ri zki kepadaki tasemuadengan           MUDAHMUDAHMUDAHMUDAHdan  BERKAHBERKAHBERKAHBERKAH. 
 

43.Shalawat mohon ampunan dosa . Shalawat ini disusun oleh sayid Al-Mabtuly. Didalamnya mengandung rahasia yang 
sangat mengaggumkan. Oleh sebab itu, hendaknya ini dijadikan bacaan yang rutin dan kontinyu. Sedangkan mengenai 
hikmahnya yang lain adalah "Jika shalawat ini dibaca sebelum berdoa, Insya Allah doanya nanti terkabulkan dan dosanya 
diampuni oleh Allah. Juga bisa dipakai untuk menerangi pikiran yang sedang dirundung kesedihan dan kerupekan.  

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji bagi Allâh, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam atas Rasul-Nya yang terpercaya, keluarga, para shahabat serta orang yang 
mengikuti beliau hingga hari Kiamat, wa ba’du: 
Berikut ini kami ketengahkan beberapa bahasan secara ringkas mengenai “Istighfar: keutamaan, waktu dan lafazhnya”. Kami memohon 
kepada Allâh agar menjadikan tulisan ini bermanfa’at. 

Diriwayatkan oleh HR. Bukhori, Nabi SAW bersabda “Istighfar paling utama yaitu engkau akan membaca : Allaahumma anta robbi, laa 
ilaa haillaa anta … (Syaidul Istighfar)” 

Istighfar sendiri berarti memohon ampun atas dosa yang kita lakukan, sengaja atau tidak, kita ketahui atau tidak. Allah sendiri 
memerintahkan kita untuk selalu beristighfar karena kita senantiasa berbuat dosa. 

Istighfar cukup dengan lafadz “Astaghfirullahhal ‘adzim” yang berarti Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung 

Namun sesuai dengan Hadist Nabi SAW, Istighfar paling utama adalah Syaidul Istighfar. Adapun keistimewaan Istighfar tersebut selain 
sebagai Istighfar / Doa Memohon Ampun adalah (diriwayatkan oleh HR. Bukhori) bahwa “… Apabila Istighfar ini (Syaidul Istighfar) 
dibacanya di waktu sore lalu ia meninggal dunia, niscaya ia masuk surga atau (perawi ragu – ragu) ia tergolong salah satu penghuni surga. 
Dan apabila ia baca di waktu pagi hari lalu ia meninggal dunia pada hari itu, begitu pula” 

I. Manfaat dan Keutamaan Istighfar 

1. Istighfar merupakan bentuk keta’atan kepada Allâh ‘Azza Wa Jalla 
Hamba yang taat adalah hamba yang selalu mohon ampun kepada Allah “Azza Wa Jalla. Banyanyak perintah Allah dalam Al Qur’an yang 
menyuruh hambaNya untuk beristighfar. 

2. Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa 
Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa, sebab turunnya hujan, mendapatkan harta dan anak serta masuknya manusia ke dalam 
surga. Nabi Nuh berkata ketika mendakwahi kaumnya, sebagimana firman Allah (artinya): “Maka aku katakan kepada mereka, ‘Mohonlah 
ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan 



membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-
sungai.” (Q.,s. Nûh:10-12) 

3, Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar 
Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar, Allah Ta’ala berfirman (artinya), Dan (Hud berkata):”Hai kaumku, mohonlah ampun 
kepada Rabbmu lalu tobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan 
kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa”.(Q.,s.Hûd:52) 

4. Penyebab Mendapatkan Kesenganan yang Baik 
Ia merupakan sebab mendapatkan kesenangan yang baik, serta menjadi sebab masing-masing orang yang memiliki keutamaan berhak 
mendapatkan keutamaannya. Allah Ta’ala berfirman (artinya), “Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat 
kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai 
kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya.” 
(Q.,s.Hûd:3). 

5. Terhindar dari Azab Allah 
Allah tidak akan mengazab orang yang selalu beristighfar. Dia telah berfirman (artinya), “Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab 
mereka, sedang mereka meminta ampun.” (Q.,s.al-Anfâ l:33) 

6. Meupakan Kebutuhan Seorang Hamba 
Ia dibutuhkan oleh hamba-hamba Allâh karena mereka selalu berbuat kesalahan sepanjang malam dan siang hari. Jadi, bila mereka 
beristighfar, Allâh pasti mengampuni mereka. 

7. Penyebab Turunnya Rahmat Allah 
Rahmat akan turun dengan sebab istighfar. Allah Ta’ala berfirman, “Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat 
rahmat.”(Q.,s.an-Naml: 46) 

8. Kaffarat (Penebus Dosa) 
Istighfar merupakan kaffarat (penebus dosa) yang dilakukan dalam suatu majlis. 

9.Mengikuti Sunnah Nabi 
Melakukannya berarti meneladani Nabi Shallallâhu ‘alaihi wasallam sebab beliau beristighfar di dalam satu majlis sebanyak 70 kali. Dalam 
riwayat yang lain disebutkan, sebanyak 100 kali. 

II. Beberapa Ungkapan Mengenai Istighfar 

Diriwayatkan dari Luqman ‘alaihissalâm bahwa dia berpesan kepada anaknya, “Wahai anakku! Biasakanlah lisanmu mengucapkan: 

“Ya Allâh! ampunilah aku”, sebab Allâh menyediakan waktu-waktu dimana Dia Ta’âla tidak menolak doa orang yang berdoa kepada-
Nya.” 

‘Aisyah radhiallaahu ‘anha berkata, “Beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam shahîfah (lembaran amalnya) istighfar yang banyak.” 

Qatâdah berkata, “Sesungguhnya al-Qur’an ini menunjukkan kepada kalian penyakit dan obat; penyakit itu adalah dosa-dosa sedangkan 
obatnya adalah istighfar.” 

Abu al-Minhâl berkata, “Tidak ada tetangga (teman dekat) yang lebih dicintai oleh seorang hamba kelak di kuburnya selain istighfar.” 

al-Hasan berkata, “Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di hadapan hidangan-hidangan, di jalan-jalan, pasar-pasar serta majlis-
majlis sebab kalian tidak tahu kapan ampunan-Nya akan turun.” 

Seorang Arab Badui (orang yang biasa hidup di pedalaman gurun pasir) bertutur, “Barangsiapa yang mendiami bumi kami ini, maka 
hendaklah dia memperbanyak istighfar sebab bersama istighfar itulah terdapat awan tebal yang membawa curahan hujan.” (maksudnya 
istighfar itu merupakan sebab turunnya hujan-penj., ) 

III. Waktu-waktu Beristighfar 

Istighfar disyari’atkan di dalam setiap waktu, tetapi ia menjadi wajib ketika melakukan dosa-dosa dan menjadi sunnah/sangat dianjurkan 
seusai melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti beristighfar 3 kali setelah shalat, setelah haji dan lain-lain. 

Juga, dianjurkan pada waktu sahur sebab Allâh memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu-waktu sahur tersebut. 

IV. Lafazh-lafazh Istighfar 
Adapun bacaan Syaidul Istighfar adalah sebagai berikut : 

Allahumma anta rabbi, laa ilaaha illa anta khalqtani, wa ana ‘abduka wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa’dika mastatho’tu, a’udzubika min syarri 
ma shona’tu, abu – ulaka bi ni’matika ‘alayya, wa abu – u bi dzanbi faghfirli fa innahu laa yaghfirudz dzunuba illa anta 

Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, yang tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Engkau yang telah menciptakan diriku. Aku adalah 
hamba – Mu, dan aku berada dalam perintah dan perjanjian – Mu, yang dengan segala kemampuanku, perintah – Mu aku laksanakan. Aku 
berlindung kepada – Mu dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadap – Mu. Engkau telah mencurahkan nikmat – Mu kepadaku, 
sementara aku senantiasa berbuat dosa. Maka ampunilah dosa – dosaku. Sebab tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. 

Wabillahi taupiq wal hidayah 
Wa’alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh 

====ALLAAHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN W A AALIHII WA’ITRATIHII BI ‘ADADI KULLI 
MA’ LUUMIL-LAKA ASTAGHFIRULLAAH AL ‘AZHIM LA ILAAHA A ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUUMU WA 
ATUUBU ILAIH. YAA HAYYU YAA QAYYUUM =====  



Semoga melimpahkan Berkah shalawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarga besarnya dan keturunannya menurut jumlah segala sesuatu 
yang diketahui-Mu. Saya memohon pengampunan dari Yang Maha Agung, Tiada Dia selain Allah, Yang Maha Sempurna Hidup dan Diri 
berkelanjutan dan aku berbalik kepada-Nya dengan pertobatan. Wahai Yang Sesungguhnya Hidup dan Maha Sempurna. 

Sholawat ini juga dirumuskan oleh Uwais Al Qorni. Seorang pemuda bermata biru yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, ahli 
membaca Al-Qur’an dan menangis, pakaiannya hanya dua helai sudah kusut yang satu untuk penutup badan dan yang satunya untuk 
selendangan, tiada orang yang menghiraukan, tak dikenal oleh penduduk bumi akan tetapi sangat terkenal di langit. 
Pemuda dari Yaman ini yatim, tak punya sanak famili kecuali hanya ibunya yang telah tua renta dan lumpuh. Hanya penglihatan kabur 
yang masih tersisa. Untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya 
hanya cukup untuk sekedar menopang kesehariannya bersama Sang ibu, bila ada kelebihan, ia pergunakan untuk membantu tetangganya 
yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. 

Kesibukannya sebagai penggembala domba dan merawat ibunya yang lumpuh dan buta, tidak memengaruhi kegigihan ibadahnya, ia tetap 
melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. 

Uwais al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad SAW. yang telah mengetuk pintu hati 
mereka untuk menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang tak ada sekutu bagi-Nya. Islam mendidik setiap pemeluknya agar berakhlak 
luhur. 

Peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya sangat menarik hati Uwais, sehingga setelah seruan Islam datang di negeri Yaman, ia segera 
memeluknya, karena selama ini hati Uwais selalu merindukan datangnya kebenaran. Banyak tetangganya yang telah memeluk Islam, pergi 
ke Madinah untuk mendengarkan ajaran Nabi Muhammad SAW secara langsung. Sekembalinya di Yaman, mereka memperbarui rumah 
tangga mereka dengan cara kehidupan Islam. 

Alangkah sedihnya hati Uwais setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka itu telah “bertamu dan bertemu” dengan 
kekasih Allah penghulu para Nabi, sedang ia sendiri belum. Kecintaannya kepada Rasulullah menumbuhkan kerinduan yang kuat untuk 
bertemu dengan sang kekasih, tapi apalah daya ia tak punya bekal yang cukup untuk ke Madinah, dan yang lebih ia beratkan adalah sang 
ibu yang jika ia pergi, tak ada yang merawatnya. 

Di ceritakan ketika terjadi Pertempuran Uhud Rasulullah SAW mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-
musuhnya. Kabar ini akhirnya terdengar oleh Uwais. Ia segera memukul giginya dengan batu hingga patah. Hal tersebut dilakukan sebagai 
bukti kecintaannya kepada beliau SAW, sekalipun ia belum pernah melihatnya. Hari berganti dan musim berlalu, dan kerinduan yang tak 
terbendung membuat hasrat untuk bertemu tak dapat dipendam lagi. Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hati, kapankah ia dapat 
menziarahi Nabinya dan memandang wajah beliau dari dekat? 

Tapi, bukankah ia mempunyai ibu yang sangat membutuhkan perawatannya dan tak tega ditingalkan sendiri, hatinya selalu gelisah siang 
dan malam menahan kerinduan untuk berjumpa. Akhirnya, pada suatu hari Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan 
memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menziarahi Nabi SAW di Madinah. Sang ibu, walaupun telah uzur, merasa terharu 
ketika mendengar permohonan anaknya. 

Beliau memaklumi perasaan Uwais, dan berkata, “Pergilah wahai anakku! temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa, segeralah 
engkau kembali pulang”. Dengan rasa gembira ia berkemas untuk berangkat dan tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan 
ditinggalkan serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. 

Sesudah berpamitan sambil menciumi sang ibu, berangkatlah Uwais menuju Madinah yang berjarak kurang lebih empat ratus kilometer 
dari Yaman. Medan yang begitu ganas dilaluinya, tak peduli penyamun gurun pasir, bukit yang curam, gurun pasir yang luas yang dapat 
menyesatkan dan begitu panas di siang hari, serta begitu dingin di malam hari, semuanya dilalui demi bertemu dan dapat memandang 
sepuas-puasnya paras baginda Nabi SAW yang selama ini dirindukannya. Tibalah Uwais al-Qarni di kota Madinah. Segera ia menuju ke 
rumah Nabi SAW, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah Sayyidah Fathimah binti Muhammad SAW, sambil 
menjawab salam Uwais. 

Segera saja Uwais menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata beliau SAW tidak berada di rumah melainkan berada di 
medan perang. Betapa kecewa hati sang perindu, dari jauh ingin berjumpa tetapi yang dirindukannya tak berada di rumah. Dalam hatinya 
bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi SAW dari medan perang. 

Tapi, kapankah beliau pulang ? Sedangkan masih terngiang di telinga pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat 
pulang ke Yaman,” Engkau harus lekas pulang”. 

Karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya tersebut telah mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa 
dengan Nabi SAW. Ia akhirnya dengan terpaksa mohon pamit kepada Sayyidah Fathimah a.s. untuk segera pulang ke negerinya. Dia hanya 
menitipkan salamnya untuk Nabi SAW dan melangkah pulang dengan perasaan haru. 

Sepulangnya dari perang, Nabi SAW langsung menanyakan tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad SAW 
menjelaskan bahwa Uwais al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit (sangat terkenal di langit). Mendengar 
perkataan baginda Rasulullah SAW, Sayyidatina Fathimah a.s. dan para sahabatnya tertegun. Menurut informasi Sayyidah Fathimah a.s., 
memang benar ada yang mencari Nabi SAW dan segera pulang kembali ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia 
tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. 

Rasulullah SAW bersabda : “Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia (Uwais al-Qarni), perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah-
tengah telapak tangannya.” Sesudah itu beliau SAW, memandang kepada Imam Ali bin Abi Thalib a.s. dan Umar bin Khattab dan 
bersabda, “Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah do’a dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni 
bumi”. 

Tahun terus berjalan, dan tak lama kemudian Nabi SAW wafat, hingga kekhalifahan Abu Bakar telah di estafetkan Khalifah Umar bin 
Khattab. Suatu ketika, khalifah Umar teringat akan sabda Nabi SAW. tentang Uwais al-Qarni, sang penghuni langit. Ia segera 
mengingatkan kepada Imam Ali a.s. untuk mencarinya bersama. Sejak itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, beliau berdua selalu 
menanyakan tentang Uwais al-Qorni, apakah ia turut bersama mereka. 

Di antara kafilah-kafilah itu ada yang merasa heran, apakah sebenarnya yang terjadi sampai-sampai ia dicari oleh beliau berdua. 
Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. 

Suatu ketika, Uwais al-Qorni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari 
Yaman, segera khalifah Umar bin Khattab dan Imam Ali a.s. mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. 



Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban 
itu, beliau berdua bergegas pergi menemui Uwais al-Qorni. 

Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar bin Khattab dan Imam Ali a.s. memberi salam. Namun rupanya Uwais sedang 
melaksanakan salat. Setelah mengakhiri shalatnya, Uwais menjawab salam kedua tamu agung tersebut sambil bersalaman. Sewaktu 
berjabatan, Khalifah Umar segera membalikkan tangan Uwais, untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada ditelapak tangan 
Uwais, sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Memang benar! Dia penghuni langit. Dan ditanya Uwais oleh kedua 
tamu tersebut, siapakah nama saudara ? “Abdullah”, jawab Uwais. 

Mendengar jawaban itu, kedua sahabatpun tertawa dan mengatakan, “Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu 
yang sebenarnya ?” Uwais kemudian berkata, “Nama saya Uwais al-Qorni”. 

Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan 
kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Imam Ali a.s. memohon agar Uwais berkenan mendo’akan untuk mereka. 

Uwais enggan dan dia berkata kepada khalifah, “Sayalah yang harus meminta do’a kepada kalian”. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah 
berkata, “Kami datang ke sini untuk mohon do’a dan istighfar dari anda”. 

Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais al-Qorni akhirnya mengangkat kedua tangannya, berdo’a dan membacakan istighfar. Setelah itu 
Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais, untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais 
menolak dengan halus dengan berkata, “Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah 
hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi”. 

Setelah kejadian itu, nama Uwais kembali tenggelam tak terdengar beritanya. Tapi ada seorang lelaki pernah bertemu dan di tolong oleh 
Uwais, waktu itu kami sedang berada di atas kapal menuju tanah Arab bersama para pedagang, tanpa disangka-sangka angin topan 
berhembus dengan kencang. Akibatnya hempasan ombak menghantam kapal kami sehingga air laut masuk ke dalam kapal dan 
menyebabkan kapal semakin berat. Pada saat itu, kami melihat seorang laki-laki yang mengenakan selimut berbulu di pojok kapal yang 
kami tumpangi, lalu kami memanggilnya. Lelaki itu keluar dari kapal dan melakukan salat di atas air. 

Betapa terkejutnya kami melihat kejadian itu. “Wahai waliyullah,” Tolonglah kami!” tetapi lelaki itu tidak menoleh. Lalu kami berseru 
lagi, “Demi Zat yang telah memberimu kekuatan beribadah, tolonglah kami!” Lelaki itu menoleh kepada kami dan berkata, 

“Apa yang terjadi ?” 
“Tidakkah engkau melihat bahwa kapal dihembus angin dan dihantam ombak?” tanya kami. 
“Dekatkanlah diri kalian pada Allah!” katanya. 
“Kami telah melakukannya.” 
“Keluarlah kalian dari kapal dengan membaca bismillahirrohmaani rrohiim!” 

Kami pun keluar dari kapal satu persatu dan berkumpul di dekat itu. Pada saat itu jumlah kami lima ratus jiwa lebih. Sungguh ajaib, kami 
semua tidak tenggelam, sedangkan perahu kami berikut isinya tenggelam ke dasar laut. 

Lalu orang itu berkata pada kami ,”Tak apalah harta kalian menjadi korban asalkan kalian semua selamat”. “Demi Allah, kami ingin tahu, 
siapakah nama Tuan ? “Tanya kami. 

“Uwais al-Qorni”. Jawabnya dengan singkat. 

Kemudian kami berkata lagi kepadanya, “Sesungguhnya harta yang ada dikapal tersebut adalah milik orang-orang fakir di Madinah yang 
dikirim oleh orang Mesir.” 

“Jika Allah mengembalikan harta kalian. Apakah kalian akan membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir di Madinah?” tanyanya. 

“Ya, “jawab kami. Orang itu pun melaksanakan salat dua rakaat di atas air, lalu berdo’a. Setelah Uwais al-Qorni mengucap salam, tiba-tiba 
kapal itu muncul ke permukaan air, lalu kami menumpanginya dan meneruskan perjalanan. Setibanya di Madinah, kami membagi-bagikan 
seluruh harta kepada orang-orang fakir di Madinah, tidak satupun yang tertinggal. 

Beberapa waktu kemudian, tersiar kabar kalau Uwais al-Qorni telah pulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan tiba-
tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana sudah 
ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. 

Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga 
selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. 

Dan Syeikh Abdullah bin Salamah menjelaskan, “ketika aku ikut mengurusi jenazahnya hingga aku pulang dari mengantarkan jenazahnya, 
lalu aku bermaksud untuk kembali ke tempat penguburannya guna memberi tanda pada kuburannya, akan tetapi sudah tak terlihat ada 
bekas kuburannya. (Syeikh Abdullah bin Salamah adalah orang yang pernah ikut berperang bersama Uwais al-Qorni pada masa 
pemerintahan Umar bin Khattab) 

Meninggalnya Uwais al-Qorni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. 
Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, padahal Uwais adalah seorang 
fakir yang tak dihiraukan orang. 

Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap 
melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, “Siapakah sebenarnya engkau wahai 
Uwais al-Qorni? Bukankah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah sebagai 
penggembala domba dan unta? Tapi, ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-
manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat 
yang di turunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa 
“Uwais al-Qorni” ternyata ia tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. 

Inilah keistimewaan Uwais dibanding orang kebanyakan karena jika bersumpah demi Allah pasti terkabul. Pada hari kiamat nanti ketika 
semua ahli ibadah dipanggil disuruh masuk surga, dia justru dipanggil agar berhenti dahulu dan disuruh memberi syafa’at, ternyata Allah 
memberi izin dia untuk memberi syafa’at sejumlah qobilah Robi’ah dan qobilah Mudhor, semua dimasukkan surga tak ada yang 
ketinggalan karenanya. @@@ 



• AYO KITA BERDAKWAH MENJADI UMAT TERBAIK 
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari 
yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 
mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Ali Imran:110)  

• Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan 
kedudukanmu. (QS: Muhammad:7) 

• BISNIS YANG TAK PERNAH RUGI 

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari 

azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan 

jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan 

memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat 

tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. (QS: ASHAAF 10-12) 

• Berlomba-Lomba dalam Kebaikan dan Taqwa 
• Jangan Sakiti Saudaramu 

 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji bagi Allâh, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam atas Rasul-Nya yang terpercaya, keluarga, para shahabat serta orang yang 
mengikuti beliau hingga hari Kiamat, wa ba’du: 
Berikut ini kami ketengahkan beberapa bahasan secara ringkas mengenai “Istighfar: keutamaan, waktu dan lafazhnya”. Kami memohon 
kepada Allâh agar menjadikan tulisan ini bermanfa’at. 

Diriwayatkan oleh HR. Bukhori, Nabi SAW bersabda “Istighfar paling utama yaitu engkau akan membaca : Allaahumma anta robbi, laa 
ilaa haillaa anta … (Syaidul Istighfar)” 

Istighfar sendiri berarti memohon ampun atas dosa yang kita lakukan, sengaja atau tidak, kita ketahui atau tidak. Allah sendiri 
memerintahkan kita untuk selalu beristighfar karena kita senantiasa berbuat dosa. 

Istighfar cukup dengan lafadz “Astaghfirullahhal ‘adzim” yang berarti Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung 

Namun sesuai dengan Hadist Nabi SAW, Istighfar paling utama adalah Syaidul Istighfar. Adapun keistimewaan Istighfar tersebut selain 
sebagai Istighfar / Doa Memohon Ampun adalah (diriwayatkan oleh HR. Bukhori) bahwa “… Apabila Istighfar ini (Syaidul Istighfar) 
dibacanya di waktu sore lalu ia meninggal dunia, niscaya ia masuk surga atau (perawi ragu – ragu) ia tergolong salah satu penghuni surga. 
Dan apabila ia baca di waktu pagi hari lalu ia meninggal dunia pada hari itu, begitu pula” 

I. Manfaat dan Keutamaan Istighfar 

1. Istighfar merupakan bentuk keta’atan kepada Allâh ‘Azza Wa Jalla 
Hamba yang taat adalah hamba yang selalu mohon ampun kepada Allah “Azza Wa Jalla. Banyanyak perintah Allah dalam Al Qur’an yang 
menyuruh hambaNya untuk beristighfar. 

2. Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa 
Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa, sebab turunnya hujan, mendapatkan harta dan anak serta masuknya manusia ke dalam 
surga. Nabi Nuh berkata ketika mendakwahi kaumnya, sebagimana firman Allah (artinya): “Maka aku katakan kepada mereka, ‘Mohonlah 
ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan 
membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-
sungai.” (Q.,s. Nûh:10-12) 

3, Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar 
Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar, Allah Ta’ala berfirman (artinya), Dan (Hud berkata):”Hai kaumku, mohonlah ampun 
kepada Rabbmu lalu tobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan 
kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa”.(Q.,s.Hûd:52) 

4. Penyebab Mendapatkan Kesenganan yang Baik 
Ia merupakan sebab mendapatkan kesenangan yang baik, serta menjadi sebab masing-masing orang yang memiliki keutamaan berhak 
mendapatkan keutamaannya. Allah Ta’ala berfirman (artinya), “Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat 
kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai 
kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya.” 
(Q.,s.Hûd:3). 

5. Terhindar dari Azab Allah 
Allah tidak akan mengazab orang yang selalu beristighfar. Dia telah berfirman (artinya), “Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, 
sedang mereka meminta ampun.” (Q.,s.al-Anfâ l:33) 

6. Meupakan Kebutuhan Seorang Hamba 
Ia dibutuhkan oleh hamba-hamba Allâh karena mereka selalu berbuat kesalahan sepanjang malam dan siang hari. Jadi, bila mereka 
beristighfar, Allâh pasti mengampuni mereka. 

7. Penyebab Turunnya Rahmat Allah 
Rahmat akan turun dengan sebab istighfar. Allah Ta’ala berfirman, “Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat 
rahmat.”(Q.,s.an-Naml: 46) 

8. Kaffarat (Penebus Dosa) 
Istighfar merupakan kaffarat (penebus dosa) yang dilakukan dalam suatu majlis. 



9.Mengikuti Sunnah Nabi 
Melakukannya berarti meneladani Nabi Shallallâhu ‘alaihi wasallam sebab beliau beristighfar di dalam satu majlis sebanyak 70 kali. Dalam 
riwayat yang lain disebutkan, sebanyak 100 kali. 

II. Beberapa Ungkapan Mengenai Istighfar 

Diriwayatkan dari Luqman ‘alaihissalâm bahwa dia berpesan kepada anaknya, “Wahai anakku! Biasakanlah lisanmu mengucapkan: 

“Ya Allâh! ampunilah aku”, sebab Allâh menyediakan waktu-waktu dimana Dia Ta’âla tidak menolak doa orang yang berdoa kepada-
Nya.” 

‘Aisyah radhiallaahu ‘anha berkata, “Beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam shahîfah (lembaran amalnya) istighfar yang banyak.” 

Qatâdah berkata, “Sesungguhnya al-Qur’an ini menunjukkan kepada kalian penyakit dan obat; penyakit itu adalah dosa-dosa sedangkan 
obatnya adalah istighfar.” 

Abu al-Minhâl berkata, “Tidak ada tetangga (teman dekat) yang lebih dicintai oleh seorang hamba kelak di kuburnya selain istighfar.” 

al-Hasan berkata, “Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di hadapan hidangan-hidangan, di jalan-jalan, pasar-pasar serta majlis-
majlis sebab kalian tidak tahu kapan ampunan-Nya akan turun.” 

Seorang Arab Badui (orang yang biasa hidup di pedalaman gurun pasir) bertutur, “Barangsiapa yang mendiami bumi kami ini, maka 
hendaklah dia memperbanyak istighfar sebab bersama istighfar itulah terdapat awan tebal yang membawa curahan hujan.” (maksudnya 
istighfar itu merupakan sebab turunnya hujan-penj., ) 

III. Waktu-waktu Beristighfar 

Istighfar disyari’atkan di dalam setiap waktu, tetapi ia menjadi wajib ketika melakukan dosa-dosa dan menjadi sunnah/sangat dianjurkan 
seusai melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti beristighfar 3 kali setelah shalat, setelah haji dan lain-lain. 

Juga, dianjurkan pada waktu sahur sebab Allâh memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu-waktu sahur tersebut. 

IV. Lafazh-lafazh Istighfar 
Adapun bacaan Syaidul Istighfar adalah sebagai berikut : 

Allahumma anta rabbi, laa ilaaha illa anta khalqtani, wa ana ‘abduka wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa’dika mastatho’tu, a’udzubika min syarri 
ma shona’tu, abu – ulaka bi ni’matika ‘alayya, wa abu – u bi dzanbi faghfirli fa innahu laa yaghfirudz dzunuba illa anta 

Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, yang tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Engkau yang telah menciptakan diriku. Aku adalah 
hamba – Mu, dan aku berada dalam perintah dan perjanjian – Mu, yang dengan segala kemampuanku, perintah – Mu aku laksanakan. Aku 
berlindung kepada – Mu dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadap – Mu. Engkau telah mencurahkan nikmat – Mu kepadaku, 
sementara aku senantiasa berbuat dosa. Maka ampunilah dosa – dosaku. Sebab tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. 

Wabillahi taupiq wal hidayah 
Wa’alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh 

Kita kadang bertanya Lebih Afdhol Manakah Istighfar dan Sholawat ? 
 
Istighfar adalah proses penyesuaian dari Syari'at Hingga Hakikat 
 
Istighfar, yang berarti mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla, merupakan tradisi ritual Islam yang sangat fundamental. 
Sebab dalam Istighfar itu mengandung beberapa elemen ruhani, sebagaimana banyak dikutip oleh al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah 
Sholallohu Alaihi Wa sallam. Masalahnya, mengapa Allah dan Rasul-NYa sangat menganjurkan agar hamba-hamba Allah terus menerus 
beristighfar dan bersholawat? 
 
Apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, dan keselamatan kehidupan dunia akhirat? 
Di mana posisi Istighfar, baik secara psikologis maupun secara elementer dalam kosmik ruhani (sufistik) hamba Allah ? Inilah yang akan 
kita kaji bersama sebagai refleksi setiap kita menggerakkan bibir kita dan mendetakkan jantung hati kita. 
 
Sejumlah ayat tentang Istighfar atau pertobatan sangat banyak dikutip al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sholallohu Alaihi Wa sallam, 
misalnya: 

 

{ أي وعيده } ذَكَرواْ اهللا { مبا دونه كالقبلة } أَو ظَلَمواْ أَنفُسهم { ذنباً قبيحاً كالزنا } والذين ِإذَا فَعلُواْ فاحشة { 
وهم { بل أقلعوا عنه } على ما فَعلُواْ { يقيموا } يغِفر الذنوب ِإالَّ اهللا ولَم يِصرواْ { أي ال } ستغفروا ِلذُنوِبِهم ومن فا

 أن الذي أتوه معصية } يعلَمونَ 
 

"(Dan juga orang-orang yang apabila mereka berbuat kekejian) artinya dosa yang keji seperti perzinahan (atau menganiaya 
diri mereka sendiri) artinya melakukan dosa yang lebih ringan dari itu misalnya mencium (mereka ingat kepada Allah) 

maksudnya ingat akan ancaman-Nya (lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapakah) artinya tidak ada 
(yang dapat mengampuni dosa itu melainkan Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan mereka itu) menghentikannya 
sama sekali (sedangkan mereka mengetahui) bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan maksiat adanya"..(QS. 

3:135). 
 

�ۢ��َ�ْ�ِ� َر�fَ* َوٱْ�Eُ�ْKِoْGَ ۚ ِإ	eُ�ۥ َآ�َن e>Iَاًِ qْf.4َCَ  
 

"Maka barangsiapa memuji Tuhanmu, dan memohon ampunan kepada-Nya, sungguh Dia Maha penerima Taubat." (QS. 110:3)". 

ليل خصت بالذكر ألا وقت الغفلة ولذة النومأواخر ال} باألسحار { اهللا بأن يقولوا اللهم اغفر لنا }  واملستغفرين {  



(Dan yang memohon ampun) kepada Allah dengan mengucapkan, "Ya Allah! Ampunilah kami," (pada waktu sahur) artinya di 
akhir malam. Disebutkan di sini secara khusus, karena pada waktu itulah orang biasa lengah dan tidur nyenyak." (QS. 3:17).  

 
"Maha Suci Engkau Wahai Allah, Tuhanku! Dan dengan segala puji bagi-Mu ya Allah Tuhanku, ampunilah aku! Sesungguhnya Engkau 

Maha Menerima Taubat, lagi Maha Pengasih." (HR. al-Hakim).  
 

"Barang siapa memperbanyak istighfar, maka akan diberi kelapangan dalam setiap kesusahan dan jalan keluar dari kesempitan. Dan 
dianugerahi rezeki dari jalan yang tiada disangka-sangka." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i).  

 
"Sungguh hatiku didera kerinduan yang sangat dalam, sehingga aku beristighfar seratus kali setiap hari." (HR. Muslim).  

 
"Meski dosa-dosamu sebanyak buih lautan, sebanyak butir pasir di padang pasir, sebanyak daun di seluruh pepohonan, atau seluruh 

bialangan jagad semesta, Allah Subhanahu Wa Ta'alla tetap akan selalu mengampuni, bila engkau mengucapkan doa sebanyak tiga kali 
sebelum engkau tidur: Astaghfirullahal 'Adzim al-Ladzii Laailaaha Illa Huwal Hayyul Qayyuumu wa Atuubu Ilaih. (Aku memohon 

ampunan kepada Allah Yang Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia Yang Maha Hidup dan Memelihara (kehidupan), dan aku bertobat 
kepada-Nya)." 

(HR. at-Tirmidzi). 
 

Makna Terdalam 

Masih puluhan ayat dan hadits yang membincangkan keutamaan Istighfar. Dalam ucapan yang sering diwiridkan oleh beliau, antara lain: 
"Astaghfirullahal 'Adzim" 
Ucapan istiughfar ini saja mengandung beberapa makna yang dalam: 
 
Pertama, hamba yang beritighfar mengakui eksistensi kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'alla. Sebab hakikat hamba adalah 
sosok tak berdaya dan tak berupaya, sekaligus gerak-gerik hamba yang muncul dari hamba itu sendiri tanpa penyertaan Allah, berarti 
adalah ucapan dan tindakan yang salah dan penuh kealpaan. 
 
Kedua, hamba yang beritighfar berarti mengakui tajallinya Allah dalam Asma' Keagungan-Nya. Karena Pengampunan Allah itu sendiri 
merupakan manifestasi dari Kemahaagungan Allah Subhanahu Wa Ta'alla. Musyahadah hamba kepada Asma' Keagungan-Nya, merupakan 
prestasi paling elementer dalam memandang, siapa sebenarnya dan apa hakikat hamba Allah itu sendiri. 
 
Ketiga, Istighfar berarti kefanaan hamba Allah, lebur dalam eksistensi Keagungan Allah Ta'ala. Orang yang tidak pernah beristighfar tidak 
pernah mampu memasuki peleburan Ilahiah, yang disebut sebagai maqam fana' dalam tasawuf. Dan Istighfar menghantar "kesirnaan" 
hamba, sampai pada totalitas yang hakiki, hingga mencapai tahap al-baqa'. Yaitu Penyaksian Keabadian Ilahi dalam Keagungan-Nya. 
Dengan kata lain, Istighfar berarti kefanaan sifat-sifat tercela hamba, kesirnaan dosa-dosa hamba, kehancuran nafsu-nafsu buruk hamba, 
menuju kebaqaan sifat-sifat terpuji, menuju nafsu-nafsu muthmainnah, radhiyah dan mardhiyah, hingga nafsu ma'rifah. 
 
Keempat, Istighfar berarti memupus sifat-sifat ego hamba. Sebab sehebat apa pun prestasi hamba di bidang materi maupun ruhani, tidak 
bisa mengklaim bahwa prestasi itu semata sebagai hasil usaha hamba. Sebab tanpa anugerah Allah, usaha mencapai puncak prestasi itu 
tidak akan pernah terwujud. Karena itu pengakuan total bahwa, nafsu egois itu sebagai pihak yang berperan dalam segala usahanya adalah 
suatu tindakan dosa. 
 
Kelima, Istighfar merupakan tindakan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'alla. Mahabbatullah tidak pernah terjadi manakala 
hamba tidak beristighfar setiap saat. Oleh sebab itu, hamba yang beristighfar menumbuhkan rindu dendam kepada Allah, karena memang 
cinta-Nya Allah turun kepada hamba-Nya yang beristighfar. Sebagaimana dalam al-Qur'an ditegaskan, "Sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri." 
 
Keenam, orang yang beristighfar sangat dicintai oleh Nabi Sholallohu Alaihi Wa sallam, sebab Istighfar adalah tradisi kecintaan Nabi 
Sholallohu Alaihi Wa sallam. Istighfar berkait erat dengan "proses penyucian diri", karenanya Istighfar adalah prasyarat bagi "Tazkiyatun 
Nafsi". 
 
Ketujuh, Istighfar memiliki maqamat dalam kualifikasi ruhani hamba Allah. Maqam pertama, seseorang beristighfar dari segala tindakan 
dosanya yang dilakukan. Maqam kedua, seseorang beristighfar dari segala kealpaannya sehingga ia tidak lagi melakukan dzikrullah. 
Maqam ketiga, seseorang beristighfar dari segala hal selain Allah yang memasuki ruang jiwanya. 
 
Kedelapan, Istighfar melahirkan perdamaian kemanusiaan, karena dalam Istighfar pun ada macam Istighfar yang bersifat sosial 
kemanusiaan, yaitu memohonkan ampunan kepada sesama hamba Allah. 
 
Istighfar Individu dan Sosial 
 
Dalam ritualitas Hablun Minan nas, seorang hamba tidak hanya meraup kebahagiaan di hadapan Allah, tanpa ia menyertakan sesama umat 
beriman. Justru kualitas keimanan seseorang sangat berkait erat dengan kepedulian ruhaninya terhadap orang lain. Keteladanan Rasulullah 
Sholallohu Alaihi Wa sallam, ketika saat Yaumul Mahsyar memberikan cermin kepada umatnya, bahwa kulitas ruhani Rasulullah 
Sholallohu Alaihi Wa sallam, yang melebihi para Nabi dan Rasul, terpantul pada pembelaannya akan nasib umat di hadapan Allah. Suatu 
sikap yang tidak dimiliki oleh para pemimpin dan para Nabi/Rasul. Sebab ketika para hamba Allah meminta syafa'at kepada para Nabi, 
mulai Nabi Adam as, hingga Isa al-Masih as, ternyata mereka enggan, disebabkan mereka tidak berdaya, terutama memikirkan nasibnya 
sendiri-sendiri. Berbeda dengan Nabi Muhammad Sholallohu Alaihi Wa sallam, yang justru tidak memikirkan nasib dirinya di hadapan 
Allah, malah yang terucap hanya kalimat: "Umatii.umatii..umatii." (umatku.duh, umatku.umatku.). 
 
Justru pembelaan Nabi Muhammad Sholallohu Alaihi Wa sallam itulah yang memberikan kewenangan padanya, syafa'at besar yang bisa 
menyelamatkan umat dari siksa Allah. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan agar dalam permohonan ampunan, juga menyertakan 
permohonan ampunan untuk sesama umat. Misalnya, Istighfar yang berbunyi: 
 
Astaghfurullahal 'adzim, lii waliwaalidayya, wali ashabil huquuqi waajibati 'alayya, walijami'il muslimin wal-muslimaat wal-mu'minin wal 
mu'minaat al-ahyaa'I minhum wal-amwaat.. 
 
Dari nilai Istighfar di atas memberikan perspektif luar biasa bagi integrasi dan dinamika sosial secara damai. Hubungan-hubungan sosial 
akan berlaku dengan penuh kesejatian hati ke hati, karena hubungan yang bersifat emosional negatif dinetralisir oleh istighfar sosial di atas. 
 
Makanya, kualitas Istighfar bukan saja ditentukan hubungan yang sangat pribadi dengan Allah, tetapi juga sejauhmana seorang hamba 
menghayati Istighfar sosialnya. 
 
Lalu Bagaimana dengan Sholawat Nabi Sholallohu Alaihi Wa sallam 
 
Apa hubungan Istighfar dengan Shalawat Nabi Sholallohu Alaihi Wa sallam? Mengapa dalam praktik sufi, senantiasa ada dzikir Istighfar 
dan Shalawat Nabi dalam setiap wirid-wiridnya? 
 
Shalawat Nabi, merupakan syari'at sekaligus mengandung hakikat. Disebut syari'at karena Allah SWT, memerintahkan kepada para hamba-



Nya yang beriman, agar memohonkan Shalawat dan Salam kepada Nabi. Dalam Firman-Nya: 
"Sesungguhnya Allah dan para MalaikatNya senantiasa bershalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman bershalawatlah kepada Nabi 
dan mohonkan salam baginya." (QS. 33: 56) 
 
Beberapa hadits di bawah ini sangat mendukung firman Allah Ta'ala tersebut : 
 
Suatu hari Rasulullah Sholallohu Alaihi Wa sallam, datang dengan wajah tampak berseri-seri, dan bersabda: "Malaikat Jibril datang 
kepadaku sambil berkata, "Sangat menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Muhammad, bahwa untuk satu shalawat dari seseorang 
umatmu akan kuimbangi dengan sepuluh doa baginya." Dan sepuluh salam bagiku akan kubalas dengan sepuluh salam baginya." (HR. an-
Nasa'i) 
 
Sabda Rasulullah Sholallohu Alaihi Wa sallam: "Kalau orang bershalawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan 
yang sama baginya, untuk itu hendaknya dilakukan, meski sedikit atau banyak." (HR. Ibnu Majah dan Thabrani) 
 
Sabda Nabi Sholallohu Alaihi Wa sallam, "Manusia yang paling uatama bagiku adalah yang paling banyak shalawatnya." (HR. at-
Tirmidzi) 
 
Sabdanya, "Paling bakhilnya manusia, ketika ia mendengar namaku disebut, ia tidak mengucapkan shalawat bagiku." (HR. at-Tirmidzi). 
"Perbanyaklah shalawat bagiku di hari Jum'at" (HR. Abu Dawud). 
 
Sabdanya, "Sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan shalawat umatku kepadaku." (HR. an-
Nasa'i) 
 
Sabdanya, "Tak seorang pun yang bershalawat kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ke ruhku, sehingga aku menjawab salam 
kepadanya." (HR. Abu Dawud). 
 
Tentu, tidak sederhana, menyelami keagungan Shalawat Nabi. Karena setiap kata dan huruf dalam shalawat yang kita ucapkan 
mengandung atmosfir ruhani yang sangat dahsyat. Kedahsyatan itu, tentu, karena posisi Nabi Muhammad Sholallohu Alaihi Wa sallam, 
sebagai hamba Allah, Nabiyullah, Rasulullah, Kekasih Allah dan Cahaya Allah. Dan semesta raya ini diciptakan dari Nur Muhammad, 
sehingga setiap detak huruf dalam Shalawat pasti mengandung elemen metafisik yang luar biasa. 
 
Mengapa kita musti membaca Shalawat dan Salam kepada Nabi, sedangkan Nabi adalah manusia paripurna, sudah diampuni dosa-dosanya 
yang terdahulu maupun yang akan datang? Beberapa alasan berikut ini sangat mendukung perintah Allah Sholallohu Alaihi Wa sallam : 
 
Nabi Muhammad SAW adalah sentral semesta fisik dan metafisik, karena itu seluruh elemen lahir dan batin makhluk ini merupakan 
refleksi dari cahayanya yang agung. Bershalawat dan bersalam yang berarti mendoakan beliau, adalah bentuk lain dari proses kita menuju 
jati diri kehambaan yang hakiki di hadapan Allah, melalui "titik pusat gravitasi" ruhani, yaitu Muhammad Rasulullah Sholallohu Alaihi Wa 
sallam. 
 
Nabi Muhammad Sholallohu Alaihi Wa sallam, adalah manusia paripurna. Segala doa dan upaya untuk mencintainya, berarti kembali 
kepada orang yang mendoakan, tanpa reserve. Ibarat gelas yang sudah penuh air, jika kita tuangkan air pada gelas tersebut, pasti tumpah. 
Tumpahan itulah kembali pada diri kita, tumpahan Rahmat dan Anugerah-Nya melalui gelas piala Kekasih-Nya, Muhammad Sholallohu 
Alaihi Wa sallam. 
 
Sholawat Nabi mengandung syafa'at dunia dan akhirat. Semata karena filosofi Kecintaan Ilahi kepada Kekasih-Nya itu, meruntuhkan 
Amarah-Nya. Sebagaimana dalam hadits Qudsi, "Sesungguhnya Rahmat-Ku, mengalahkan Amarah-Ku." Siksaan Allah tidak akan turun 
pada ahli Shlawat Nabi, karena kandungan kebajikannya yang begitu besar.. 
 
Sholawat Nabi, menjadi tawashul bagi perjalanan ruhani umat Islam. Getaran bibir dan detak jantung akan senantiasa membubung ke alam 
Samawat (alam ruhani), ketika nama Muhammad Sholallohu Alaihi Wa sallam disebutnya. Karena itu, mereka yang hendak menuju kepada 
Allah (wushul), peran Sholawat sebagai pendampingnya, karena keparipurnaan Nabi itu menjadi jaminan bagi siapa pun yang hendak 
bertemu dengan Yang Maha Paripurna. 
 
Muhammad, sebagai nama dan predikat, bukan sekadar lambang dari sifat-sifat terpuji, tetapi mengandung fakta tersembunyi yang 
universal, yang ada dalam Jiwa Muhammad Sholallohu Alaihi Wa sallam. Dan dialah sentral satelit ruhani yang menghubungkan hamba-
hamba Allah dengan Allah. Karena sebuah penghargaan Cinta yang agung, tidak akan memiliki nilai Cinta yang hakiki manakala, estetika 
di balik Cinta itu, hilang begitu saja. Estetika Cinta Ilahi, justru tercermin dalam Keagungan-Nya, dan Keagungan itu ada di balik desah 
doa yang disampaikan hamba-hamba-Nya buat Kekasih-Nya. 
Dan Masih banyak lagi tentang Sholawat...  
 
Hubungan Istighfar dan Shalawat, ibarat makanan dan minuman. Sebab orang yang bershalawat, mengakui dirinya sebagai hamba yang 
lebur dalam wahana Sunnah Nabi. Leburnya kehambaan itulah yang identik dengan kefanaan hamba ketika beristighfar. 
 
Lebih Afdhol Manakah Istighfar dan Sholawat ? 
 
Memang dalam beberapa kitab ulama menyatakan... 
Kitab “Hasiyah Al Showi ‘Al Al Jalalain hal 287 juz 3 “: 

 
  5�BBBBBBو� �BBBBBB��� >ا 
�BBBBBB� M�BBBBBB0ا� 
BBBBBB�� م�BBBBBB�وا� ��BBBBBB!ب ا��BBBBBBEو 
BBBBBB�� ا�BBBBBBGQ2ء إ�BBBBBB��@ا أن ا��BBBBBB���وا , MBBBBBBB� ا�BBBBBBBQ�+:5 اBBBBBB{  

         =BBBBB� ��BBBBB:k4 ا/BBBBBH+ا� MBBBBB� SBBBBBV2 M@��BBBBBH4 ا�BBBBB0�ة و�BBBBB� �BBBBB�@ا� MBBBBB� م�BBBBB�ة وا���BBBBB!ا� SBBBBBV2 %BBBBB��� 4BBBBB0@� SBBBBBEا��ا =BBBBB��@2 
و���T 4BBB0ه�MBBB� SBBBV2 �BBB آV� "BBB��BBB� �BBBة و'�4BBB0� SBBBV2 "BBB ذآF�BBB و'�SBBBBV� "BBBB اb           , آ�BBB� "BBBض  4BBBBB��G2 ��BBBBBT =BBBBB� �BBBBB/0� ر�BBBBBfآ 


 ا�M�BBBBBB0 أ��ه5BBBBBB��� �BBBBBB و�#BBBBBB�E �/�4BBBBB@� , 5�BBBBBBدBBBBBB�� ة�BBBBBB!��� �BBBBBB��Vو���  
 
“Ketahuilah bahwa sesungguhnya Para Ulama telah sepakat atas di wajibkannya membaca Sholawat dan Salam untuk Baginda Nabi 
Muhammad Shollallahu ‘alaihi wa Sallam, Kemudian mereka berselisih pendapat mengenahi KAPAN Kuwajiban ini harus di lakukan, 
Menurut Imam Malik cukup satu kali dalam seumur hidup, Menurut Imam Syafi,I wajib di baca pada waktu tasyahhud akhir dalam setiap 
Sholat Fardlu, menurut Ulama lainnya wajib di baca satu kali dalam setiap majlis. Ada juga ulama yg berpendapat wajib membaca 
sholawat / salam tersebut setiap kali mendengar Nama Nabi di sebut. Dan ada juga yg mengatakan untuk memperbanyak Sholawat/ Salam 
tanpa di batasi bilangan tertentu. Secara umum membaca Sholawat kepada Nabi merupekan hal yang sangat agung dan keutamaannya 
sangat banyak”. 

 

 �k u�BBBBB� ��BBBBBT =BBBBBن   ��BBBBB@2 >ا 
BBBBBإ� "BBBBB��2 �BBBBB/&ر��= إ�BBBBB� ال lBBBBB@� ل�BBBBB' 
+BBBBB. ت�BBBBB��Gا� "BBBBBEت وأ�BBBBB��� وهMBBBB أ�#BBBB" ا�
         kا =BBBBB� �BBBBBه��T ف�BBBBBs� M�BBBBB!ا�� 
BBBBB�� M�BBBBB!)و �BBBBB��� ض�BBBBB@2 �BBBBB/&و>أ �/�.�BBBBB� �BBBBB/�� 40BBBBB�وا� u�BBBBBH4ا�BBBB� �BBBB� ر�BBBBذآ 

��ن و�BBBBBB� �BBBBBB/��‘   �BBBBBB/� �/�.�BBBBBB� jBBBBBBQ+0) 5BBBBBB= ا�u�BBBBBBH ا>رف و�BBBBBBHا� �BBBBBB/�:د <  
 
“Membaca sholawat merupakan bentuk Ibadah yg paling utama dan paling besar pahalanya. Sanpai2 sebagian Kaum ‘Arifin mengatakan : 
“Sesungguhnya Sholawat itu bias mengantarkan Pengamalnya untuk Ma’rifat Billah meskipun tanpa guru spiritual (Mursyid) Karena Guru 



dan Sanadnya Langsung melalui Nabi. Ingat setiap Sholawat yg di baca seseorang selalu di perlihatkan Kepada Beliau Shollalllahu ‘alihi 
wa Sallam dan Beliau membalasnya dg doa yg serupa. Hal ini berbeda dg Dzikir2 (Selain Sholawat) yg harus melalui Guru Spiritual yg 
harus sudah mencapai Maqom Ma'rifat. Jika tidak demikian maka akan di masuki Syaithon dan pengamalnya tidak akan mendapat manfaat 
apapun.  
 
Bagi saya (wong edan).....Dua-duanya Afdhol...., Dan lebih Afdholnya lagi jika kita mendawankan keduanya...di bandingkan cuma 
bertanya lebih Afdhol manakah...??? 
 
Wallohu 'A'lam... 

====ALLAAHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN W A AALIHII WA’ITRATIHII BI ‘ADADI KULLI 

MA’ LUUMIL-LAKA ASTAGHFIRULLAAH AL ‘AZHIM LA ILAAHA A ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUUMU WA 

ATUUBU ILAIH. YAA HAYYU YAA QAYYUUM =====  

Semoga melimpahkan Berkah shalawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarga besarnya dan keturunannya menurut jumlah segala sesuatu 

yang diketahui-Mu. Saya memohon pengampunan dari Yang Maha Agung, Tiada Dia selain Allah, Yang Maha Sempurna Hidup dan Diri 

berkelanjutan dan aku berbalik kepada-Nya dengan pertobatan. Wahai Yang Sesungguhnya Hidup dan Maha Sempurna. 

Sholawat ini juga dirumuskan oleh Uwais Al Qorni. Seorang pemuda bermata biru yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, ahli 

membaca Al-Qur’an dan menangis, pakaiannya hanya dua helai sudah kusut yang satu untuk penutup badan dan yang satunya untuk 

selendangan, tiada orang yang menghiraukan, tak dikenal oleh penduduk bumi akan tetapi sangat terkenal di langit. 

Pemuda dari Yaman ini yatim, tak punya sanak famili kecuali hanya ibunya yang telah tua renta dan lumpuh. Hanya penglihatan kabur 

yang masih tersisa. Untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya 

hanya cukup untuk sekedar menopang kesehariannya bersama Sang ibu, bila ada kelebihan, ia pergunakan untuk membantu tetangganya 

yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. 

Kesibukannya sebagai penggembala domba dan merawat ibunya yang lumpuh dan buta, tidak memengaruhi kegigihan ibadahnya, ia tetap 

melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. 

Uwais al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad SAW. yang telah mengetuk pintu hati 

mereka untuk menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang tak ada sekutu bagi-Nya. Islam mendidik setiap pemeluknya agar berakhlak 

luhur. 

Peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya sangat menarik hati Uwais, sehingga setelah seruan Islam datang di negeri Yaman, ia segera 

memeluknya, karena selama ini hati Uwais selalu merindukan datangnya kebenaran. Banyak tetangganya yang telah memeluk Islam, pergi 

ke Madinah untuk mendengarkan ajaran Nabi Muhammad SAW secara langsung. Sekembalinya di Yaman, mereka memperbarui rumah 

tangga mereka dengan cara kehidupan Islam. 

Alangkah sedihnya hati Uwais setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka itu telah “bertamu dan bertemu” dengan 

kekasih Allah penghulu para Nabi, sedang ia sendiri belum. Kecintaannya kepada Rasulullah menumbuhkan kerinduan yang kuat untuk 

bertemu dengan sang kekasih, tapi apalah daya ia tak punya bekal yang cukup untuk ke Madinah, dan yang lebih ia beratkan adalah sang 

ibu yang jika ia pergi, tak ada yang merawatnya. 

Di ceritakan ketika terjadi Pertempuran Uhud Rasulullah SAW mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-

musuhnya. Kabar ini akhirnya terdengar oleh Uwais. Ia segera memukul giginya dengan batu hingga patah. Hal tersebut dilakukan sebagai 

bukti kecintaannya kepada beliau SAW, sekalipun ia belum pernah melihatnya. Hari berganti dan musim berlalu, dan kerinduan yang tak 

terbendung membuat hasrat untuk bertemu tak dapat dipendam lagi. Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hati, kapankah ia dapat 

menziarahi Nabinya dan memandang wajah beliau dari dekat? 

Tapi, bukankah ia mempunyai ibu yang sangat membutuhkan perawatannya dan tak tega ditingalkan sendiri, hatinya selalu gelisah siang 

dan malam menahan kerinduan untuk berjumpa. Akhirnya, pada suatu hari Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan 

memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menziarahi Nabi SAW di Madinah. Sang ibu, walaupun telah uzur, merasa terharu 

ketika mendengar permohonan anaknya. 

Beliau memaklumi perasaan Uwais, dan berkata, “Pergilah wahai anakku! temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa, segeralah 

engkau kembali pulang”. Dengan rasa gembira ia berkemas untuk berangkat dan tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan 

ditinggalkan serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. 

Sesudah berpamitan sambil menciumi sang ibu, berangkatlah Uwais menuju Madinah yang berjarak kurang lebih empat ratus kilometer 

dari Yaman. Medan yang begitu ganas dilaluinya, tak peduli penyamun gurun pasir, bukit yang curam, gurun pasir yang luas yang dapat 

menyesatkan dan begitu panas di siang hari, serta begitu dingin di malam hari, semuanya dilalui demi bertemu dan dapat memandang 

sepuas-puasnya paras baginda Nabi SAW yang selama ini dirindukannya. Tibalah Uwais al-Qarni di kota Madinah. Segera ia menuju ke 

rumah Nabi SAW, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah Sayyidah Fathimah binti Muhammad SAW, sambil 



menjawab salam Uwais. 

Segera saja Uwais menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata beliau SAW tidak berada di rumah melainkan berada di 

medan perang. Betapa kecewa hati sang perindu, dari jauh ingin berjumpa tetapi yang dirindukannya tak berada di rumah. Dalam hatinya 

bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi SAW dari medan perang. 

Tapi, kapankah beliau pulang ? Sedangkan masih terngiang di telinga pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat 

pulang ke Yaman,” Engkau harus lekas pulang”. 

Karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya tersebut telah mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa 

dengan Nabi SAW. Ia akhirnya dengan terpaksa mohon pamit kepada Sayyidah Fathimah a.s. untuk segera pulang ke negerinya. Dia hanya 

menitipkan salamnya untuk Nabi SAW dan melangkah pulang dengan perasaan haru. 

Sepulangnya dari perang, Nabi SAW langsung menanyakan tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad SAW 

menjelaskan bahwa Uwais al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit (sangat terkenal di langit). Mendengar 

perkataan baginda Rasulullah SAW, Sayyidatina Fathimah a.s. dan para sahabatnya tertegun. Menurut informasi Sayyidah Fathimah a.s., 

memang benar ada yang mencari Nabi SAW dan segera pulang kembali ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia 

tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. 

Rasulullah SAW bersabda : “Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia (Uwais al-Qarni), perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah-

tengah telapak tangannya.” Sesudah itu beliau SAW, memandang kepada Imam Ali bin Abi Thalib a.s. dan Umar bin Khattab dan bersabda, 

“Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah do’a dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi”. 

Tahun terus berjalan, dan tak lama kemudian Nabi SAW wafat, hingga kekhalifahan Abu Bakar telah di estafetkan Khalifah Umar bin 

Khattab. Suatu ketika, khalifah Umar teringat akan sabda Nabi SAW. tentang Uwais al-Qarni, sang penghuni langit. Ia segera 

mengingatkan kepada Imam Ali a.s. untuk mencarinya bersama. Sejak itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, beliau berdua selalu 

menanyakan tentang Uwais al-Qorni, apakah ia turut bersama mereka. 

Di antara kafilah-kafilah itu ada yang merasa heran, apakah sebenarnya yang terjadi sampai-sampai ia dicari oleh beliau berdua. 

Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. 

Suatu ketika, Uwais al-Qorni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari 

Yaman, segera khalifah Umar bin Khattab dan Imam Ali a.s. mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. 

Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban 

itu, beliau berdua bergegas pergi menemui Uwais al-Qorni. 

Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar bin Khattab dan Imam Ali a.s. memberi salam. Namun rupanya Uwais sedang 

melaksanakan salat. Setelah mengakhiri shalatnya, Uwais menjawab salam kedua tamu agung tersebut sambil bersalaman. Sewaktu 

berjabatan, Khalifah Umar segera membalikkan tangan Uwais, untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada ditelapak tangan 

Uwais, sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Memang benar! Dia penghuni langit. Dan ditanya Uwais oleh kedua 

tamu tersebut, siapakah nama saudara ? “Abdullah”, jawab Uwais. 

Mendengar jawaban itu, kedua sahabatpun tertawa dan mengatakan, “Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu 

yang sebenarnya ?” Uwais kemudian berkata, “Nama saya Uwais al-Qorni”. 

Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan 

kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Imam Ali a.s. memohon agar Uwais berkenan mendo’akan untuk mereka. 

Uwais enggan dan dia berkata kepada khalifah, “Sayalah yang harus meminta do’a kepada kalian”. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah 

berkata, “Kami datang ke sini untuk mohon do’a dan istighfar dari anda”. 

Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais al-Qorni akhirnya mengangkat kedua tangannya, berdo’a dan membacakan istighfar. Setelah itu 

Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais, untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais 

menolak dengan halus dengan berkata, “Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah 

hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi”. 

Setelah kejadian itu, nama Uwais kembali tenggelam tak terdengar beritanya. Tapi ada seorang lelaki pernah bertemu dan di tolong oleh 

Uwais, waktu itu kami sedang berada di atas kapal menuju tanah Arab bersama para pedagang, tanpa disangka-sangka angin topan 

berhembus dengan kencang. Akibatnya hempasan ombak menghantam kapal kami sehingga air laut masuk ke dalam kapal dan 

menyebabkan kapal semakin berat. Pada saat itu, kami melihat seorang laki-laki yang mengenakan selimut berbulu di pojok kapal yang 

kami tumpangi, lalu kami memanggilnya. Lelaki itu keluar dari kapal dan melakukan salat di atas air. 

Betapa terkejutnya kami melihat kejadian itu. “Wahai waliyullah,” Tolonglah kami!” tetapi lelaki itu tidak menoleh. Lalu kami berseru lagi, 



“Demi Zat yang telah memberimu kekuatan beribadah, tolonglah kami!” Lelaki itu menoleh kepada kami dan berkata, 

“Apa yang terjadi ?” 

“Tidakkah engkau melihat bahwa kapal dihembus angin dan dihantam ombak?” tanya kami. 
“Dekatkanlah diri kalian pada Allah!” katanya. 

“Kami telah melakukannya.” 

“Keluarlah kalian dari kapal dengan membaca bismillahirrohmaani rrohiim!” 

Kami pun keluar dari kapal satu persatu dan berkumpul di dekat itu. Pada saat itu jumlah kami lima ratus jiwa lebih. Sungguh ajaib, kami 
semua tidak tenggelam, sedangkan perahu kami berikut isinya tenggelam ke dasar laut. 

Lalu orang itu berkata pada kami ,”Tak apalah harta kalian menjadi korban asalkan kalian semua selamat”. “Demi Allah, kami ingin tahu, 
siapakah nama Tuan ? “Tanya kami. 

“Uwais al-Qorni”. Jawabnya dengan singkat. 

Kemudian kami berkata lagi kepadanya, “Sesungguhnya harta yang ada dikapal tersebut adalah milik orang-orang fakir di Madinah yang 
dikirim oleh orang Mesir.” 

“Jika Allah mengembalikan harta kalian. Apakah kalian akan membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir di Madinah?” tanyanya. 

“Ya, “jawab kami. Orang itu pun melaksanakan salat dua rakaat di atas air, lalu berdo’a. Setelah Uwais al-Qorni mengucap salam, tiba-tiba 

kapal itu muncul ke permukaan air, lalu kami menumpanginya dan meneruskan perjalanan. Setibanya di Madinah, kami membagi-bagikan 

seluruh harta kepada orang-orang fakir di Madinah, tidak satupun yang tertinggal. 

Beberapa waktu kemudian, tersiar kabar kalau Uwais al-Qorni telah pulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan tiba-

tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana sudah 

ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. 

Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga 

selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. 

Dan Syeikh Abdullah bin Salamah menjelaskan, “ketika aku ikut mengurusi jenazahnya hingga aku pulang dari mengantarkan jenazahnya, 

lalu aku bermaksud untuk kembali ke tempat penguburannya guna memberi tanda pada kuburannya, akan tetapi sudah tak terlihat ada 

bekas kuburannya. (Syeikh Abdullah bin Salamah adalah orang yang pernah ikut berperang bersama Uwais al-Qorni pada masa 

pemerintahan Umar bin Khattab) 

Meninggalnya Uwais al-Qorni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. 

Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, padahal Uwais adalah seorang 

fakir yang tak dihiraukan orang. 

Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap 

melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, “Siapakah sebenarnya engkau wahai 

Uwais al-Qorni? Bukankah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah sebagai 

penggembala domba dan unta? Tapi, ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-

manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat 

yang di turunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa 

“Uwais al-Qorni” ternyata ia tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. 

Inilah keistimewaan Uwais dibanding orang kebanyakan karena jika bersumpah demi Allah pasti terkabul. Pada hari kiamat nanti ketika 

semua ahli ibadah dipanggil disuruh masuk surga, dia justru dipanggil agar berhenti dahulu dan disuruh memberi syafa’at, ternyata Allah 

memberi izin dia untuk memberi syafa’at sejumlah qobilah Robi’ah dan qobilah Mudhor, semua dimasukkan surga tak ada yang 

ketinggalan karenanya. @@@ 

Manfaat dan Keutamaan Istighfar (Mohon Ampun Kepada Allah) 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji bagi Allâh, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam atas Rasul-Nya yang terpercaya, keluarga, para shahabat serta orang yang 

mengikuti beliau hingga hari Kiamat, wa ba’du: 

Berikut ini kami ketengahkan beberapa bahasan secara ringkas mengenai “Istighfar: keutamaan, waktu dan lafazhnya”. Kami memohon 

kepada Allâh agar menjadikan tulisan ini bermanfa’at. 

Diriwayatkan oleh HR. Bukhori, Nabi SAW bersabda “Istighfar paling utama yaitu engkau akan membaca : Allaahumma anta robbi, laa 

ilaa haillaa anta … (Syaidul Istighfar)” 

Istighfar sendiri berarti memohon ampun atas dosa yang kita lakukan, sengaja atau tidak, kita ketahui atau tidak. Allah sendiri 

memerintahkan kita untuk selalu beristighfar karena kita senantiasa berbuat dosa. 



Istighfar cukup dengan lafadz “Astaghfirullahhal ‘adzim” yang berarti Aku memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung 

Namun sesuai dengan Hadist Nabi SAW, Istighfar paling utama adalah Syaidul Istighfar. Adapun keistimewaan Istighfar tersebut selain 

sebagai Istighfar / Doa Memohon Ampun adalah (diriwayatkan oleh HR. Bukhori) bahwa “… Apabila Istighfar ini (Syaidul Istighfar) 

dibacanya di waktu sore lalu ia meninggal dunia, niscaya ia masuk surga atau (perawi ragu – ragu) ia tergolong salah satu penghuni surga. 

Dan apabila ia baca di waktu pagi hari lalu ia meninggal dunia pada hari itu, begitu pula” 

I. Manfaat dan Keutamaan Istighfar 

1. Istighfar merupakan bentuk keta’atan kepada Allâh ‘Azza Wa Jalla 

Hamba yang taat adalah hamba yang selalu mohon ampun kepada Allah “Azza Wa Jalla. Banyanyak perintah Allah dalam Al Qur’an yang 

menyuruh hambaNya untuk beristighfar. 

2. Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa 

Istighfar merupakan sebab untuk diampuninya dosa, sebab turunnya hujan, mendapatkan harta dan anak serta masuknya manusia ke dalam 

surga. Nabi Nuh berkata ketika mendakwahi kaumnya, sebagimana firman Allah (artinya): “Maka aku katakan kepada mereka, ‘Mohonlah 

ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan 

membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-

sungai.” (Q.,s. Nûh:10-12) 

3, Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar 

Kekuatan menjadi bertambah dengan istighfar, Allah Ta’ala berfirman (artinya), Dan (Hud berkata):”Hai kaumku, mohonlah ampun 

kepada Rabbmu lalu tobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan 

kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa”.(Q.,s.Hûd:52) 

4. Penyebab Mendapatkan Kesenganan yang Baik 

Ia merupakan sebab mendapatkan kesenangan yang baik, serta menjadi sebab masing-masing orang yang memiliki keutamaan berhak 

mendapatkan keutamaannya. Allah Ta’ala berfirman (artinya), “Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat 

kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai 

kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya.” 

(Q.,s.Hûd:3). 

5. Terhindar dari Azab Allah 

Allah tidak akan mengazab orang yang selalu beristighfar. Dia telah berfirman (artinya), “Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, 

sedang mereka meminta ampun.” (Q.,s.al-Anfâ l:33) 

6. Meupakan Kebutuhan Seorang Hamba 

Ia dibutuhkan oleh hamba-hamba Allâh karena mereka selalu berbuat kesalahan sepanjang malam dan siang hari. Jadi, bila mereka 

beristighfar, Allâh pasti mengampuni mereka. 

7. Penyebab Turunnya Rahmat Allah 

Rahmat akan turun dengan sebab istighfar. Allah Ta’ala berfirman, “Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat 

rahmat.”(Q.,s.an-Naml: 46) 

8. Kaffarat (Penebus Dosa) 

Istighfar merupakan kaffarat (penebus dosa) yang dilakukan dalam suatu majlis. 

9.Mengikuti Sunnah Nabi 

Melakukannya berarti meneladani Nabi Shallallâhu ‘alaihi wasallam sebab beliau beristighfar di dalam satu majlis sebanyak 70 kali. Dalam 

riwayat yang lain disebutkan, sebanyak 100 kali. 

II. Beberapa Ungkapan Mengenai Istighfar 

Diriwayatkan dari Luqman ‘alaihissalâm bahwa dia berpesan kepada anaknya, “Wahai anakku! Biasakanlah lisanmu mengucapkan: 

“Ya Allâh! ampunilah aku”, sebab Allâh menyediakan waktu-waktu dimana Dia Ta’âla tidak menolak doa orang yang berdoa kepada-

Nya.” 

‘Aisyah radhiallaahu ‘anha berkata, “Beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam shahîfah (lembaran amalnya) istighfar yang banyak.” 

Qatâdah berkata, “Sesungguhnya al-Qur’an ini menunjukkan kepada kalian penyakit dan obat; penyakit itu adalah dosa-dosa sedangkan 



obatnya adalah istighfar.” 

Abu al-Minhâl berkata, “Tidak ada tetangga (teman dekat) yang lebih dicintai oleh seorang hamba kelak di kuburnya selain istighfar.” 

al-Hasan berkata, “Perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di hadapan hidangan-hidangan, di jalan-jalan, pasar-pasar serta majlis-

majlis sebab kalian tidak tahu kapan ampunan-Nya akan turun.” 

Seorang Arab Badui (orang yang biasa hidup di pedalaman gurun pasir) bertutur, “Barangsiapa yang mendiami bumi kami ini, maka 

hendaklah dia memperbanyak istighfar sebab bersama istighfar itulah terdapat awan tebal yang membawa curahan hujan.” (maksudnya 

istighfar itu merupakan sebab turunnya hujan-penj., ) 

III. Waktu-waktu Beristighfar 

Istighfar disyari’atkan di dalam setiap waktu, tetapi ia menjadi wajib ketika melakukan dosa-dosa dan menjadi sunnah/sangat dianjurkan 

seusai melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti beristighfar 3 kali setelah shalat, setelah haji dan lain-lain. 

Juga, dianjurkan pada waktu sahur sebab Allâh memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu-waktu sahur tersebut. 

IV. Lafazh-lafazh Istighfar 

Adapun bacaan Syaidul Istighfar adalah sebagai berikut : 

Allahumma anta rabbi, laa ilaaha illa anta khalqtani, wa ana ‘abduka wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa’dika mastatho’tu, a’udzubika min syarri 

ma shona’tu, abu – ulaka bi ni’matika ‘alayya, wa abu – u bi dzanbi faghfirli fa innahu laa yaghfirudz dzunuba illa anta 

Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, yang tiada Tuhan yang pantas disembah melainkan Engkau yang telah menciptakan diriku. Aku adalah 
hamba – Mu, dan aku berada dalam perintah dan perjanjian – Mu, yang dengan segala kemampuanku, perintah – Mu aku laksanakan. Aku 
berlindung kepada – Mu dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadap – Mu. Engkau telah mencurahkan nikmat – Mu kepadaku, 
sementara aku senantiasa berbuat dosa. Maka ampunilah dosa – dosaku. Sebab tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. 
Wabillahi taupiq wal hidayah 
Wa’alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh 

 

44. Shalawat mendatangkan hajat . Dilihat dari judulnya saja sudah menunjukan manfaatnya. Shalawat ini dibaca sampai 
1000 kali, maka Allah akan melapangkan kesempitannya, dan juga Allah akan mendatangkan hajatnya. Adapun hikmah yang 
lain adalah: Jika dalam berdagang terus merugi, maka hendaknya mengamalkan shalawat. 

Shalawat Munjiyat 

 

 
Shalawat Munjiyat adalah suatu bacaan shalawat yang diyakini dapat memberikan manfaat sebagai sarana untuk mendatangkan segala 

macam hajat, menghilangkan kesusahan, mengatasi kesulitan hidup dan lain-lain seperti membuat hati menjadi tenang dan jiwa menjadi 
tenteram bagi orang yang berkenan mendzikirkannya 

secara istiqomah dengan mengikuti tatacara dibawah ini. 

Khasiat & Manfaatnya : 
1. Untuk mendatangkan hajat dan berhasil segala macam cita-citanya. 
2. Untuk menghilangkan segala macam kesusahan dan dapat mengatasi segala macam kesulitan hidup di dunia & di akherat. 
3. Untuk membuat hati menjadi tenang dan jiwa menjadi tenteram. 
4. Untuk membuat doanya atau permohonannya selalu dikabulkan oleh Allah SWT. 
5. Untuk membuat anak menjadi orang yang sholeh dan sholehah. 
6. Untuk membuat hati menjadi bersih dan terang, pikiran menjadi cerdas, cerdik & pandai. 
7. Untuk memohon hajat dunia & akherat maka Allah SWT akan mengabulkannya dengan cepat lebih cepat daripada kilat, karena shalawat 
ini merupakan bagian dari gedung-gedung Arsy (Singgasana Allah Swt). 
8. Untuk mempercepat memiliki keturunan dan kekayaan yang besar dan luar biasa. 
9. Untuk menolak segala macam bencana dan segala macam penyakin baik lahir maupun batin. 

Tatacara mengamalkan Shalawat Munjiyat antara lain sebagai berikut : 

Barangsiapa yang membiasakan membaca Shalawat Munjiyat ini 500x pada setiap hari secara istiqomah, niscaya dapat mendatangkan 
segala macam hajat, berhasil segala macam cita-citanya, berhasil segala maksud & tujuannya, baik urusan duniawi maupun ukhrowi, dan 
dapat mempercepat memiliki keturunan dan mendapatkan kekayaan yang besar & luarbiasa. 

2. Barangsiapa yang membiasakan membaca Shalawat Munjiyat ini 1000x pada tengah malam (jam 24.00) pada setiap hari secara 
istiqomah, maka dapat menghilangkan segalam macam kesusahan dan dapat mengatasi kesulitan hidup di dunia maupun di akherat, dapat 
membuat hati menjadi tenang dan jiwa menjadi tenteram, dapat membuat semua doanya atau permohonannya selalu dikabulkan oleh Allah 
SWT baik permohonan itu berupa hajat dunia maupun hajat akherat, maka akan dikabulkan-Nya dengan cepat lebih cepat dari kilat.Dapat 
membuat hati menjadi bersih dan terang serta dapat membuat pikiran menjadi cerdas,cerdik dan pandai. Dan dapat menolak segala macam 
bencana, malapetaka, musiban,waba, thaun dan segala macam penyakit lahir maupun batin. 

3. Barangsiapa yang membiasakan membaca Shalawat Munjiyat ini 11x pada setiap hari secara istiqomah setiap selesai sholat fardhu, maka 
segala macam permohonannya akan dikabulkan oleh Allah SWT. 



4. Barangsiapa yang membiasakan membaca Shalawat Munjiyat ini 41x disaat lahirnya seorang anak, insya allah anak itu akan menjadi 
orang yg sholeh, sholehah, alim dan anfi yang berguna bagi agama dan bangsa. 

5. Barangsiapa yang membiasakan membaca Shalawat Munjiyat ini 40x pada setiap selesai sholat fardhu secara istiqomah, niscaya dapat 
menghilangkan semua kesusahan,memudahkan semua pekerjaan, membuka dan meluaskan rejekinya, menerangkan hatinya,meluhurkan 
pangkatnya,memperbagus tingkah laku dan ucapannya, membuka semua pintu kebaikannya, menolak bencana, malapetaka, musibah, dan 
lain-lain.  

Bacaan Lengkap Shalawat Munjiyat : 
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. 

ALLAAHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHOLAA TAN TUNJIINA BIHAA 
MIN JAMII'IL AHWAALI WAL AAFAATI WATAQDHII LANAA BI HAA JAMII'AL HAAJAATI WATUTHOH HIRUUNAA 

BIHAA MINJAMII'IS SAYYI AATI WATARFA'UUNA BIHAA IND AKA A'LAD DAROJAATI WATUBAL LIGHUNAA BIHAA 
AQSHOL GHOOYAATI MIN JAMII'IL KHOIROOTI FIL HAYAATI  WABA'DAL MAMAATI . 

Artinya : Ya Allah,limpahkanlah shalawat atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW, semoga dengan berkah shalawat itu Engkau 
lepaskan kami dari segala bencana dan musibah, Engkau tunaikan segala hajat kami, Engkau bersihkan kami dari segala kejahatan dan 
Engkau tingkatkan derajat kami, Engkau sampaikan tujuan maksimal kami dari semua kebaikan kehidupan kami baik didunia maupun 

sesudah mati. 

45. SHALAWAT MOHON HAJAT DUNIA AKHIRAT 

Faedah Shalawat di bawah ini adalah, bahwa siapa yang membaca shalawat ini 100 X, maka Allah SWT. Akan 
mendatangkan hajtnya 100 hajat. Yang 30 untuk dunia 70 untuk akhiratnya. 

Manfaat dari sholawat tersebut bila dibaca 100x maka Allah akan mendatangkan hajatnya 100 
hajat,,yang 30 hajat diberikan di dunia dan yang 70 hajat diberikan di akhirat nanti,,inilah bacaan 
sholawatnya : 

 
Allaahumma shalli'alaa sayyidinaa Muhammadin wa'alaa aali sayyidinaa Muhammadin wa'alaa ahli 
baitihi. 
Artinya : Yaa Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami nabi Muhammad SAW.dan kepada 
keluarga junjungan kami Nabi Muhammad SAW. dan kepada ahli rumahnya. 

Faedah Shalawat di bawah ini adalah, bahwa siapa yang membaca shalawat ini 100 X, maka Allah SWT. Akan 

mendatangkan hajtnya 100 hajat. Yang 30 untuk dunia 70 untuk akhiratnya. 

Inilah Lafadz Shalawatnya : 

 
ALLAHUMMA SHALI ‘ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ‘ALAA  AALI SAYYIDINA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA 

‘ALAA AHLI BAITIHI 
Artinya : “ Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada penghulu kam i Nabi Muhammad dan kepada keluarga penghulu kami N abi 

Muhammad sawdan kepada ahli rumahnya”  
Selamat mengamalkan!  

Faedah Shalawat di bawah ini adalah, bahwa siapa yang membaca shalawat ini 100 X, maka Allah SWT. Akan mendatangkan hajtnya 100 

hajat. Yang 30 untuk dunia 70 untuk akhiratnya. 

SHALAWAT UNTUK MELAPANGKAN KESEMPATAN DAN MENDATANGKAN HAJAT Fadlilahnya ialah : Shalawat ini jika 

dibaca sampai seribu kali, maka Allah akan melapangkan kesemputannya, dan juga Allah akan mendatangkan hajatnya. Alakah baiknya 

jika bacaan shalawat ini kemudian dirangkaikan dengan membaca sama Allah yaitu YA SARII’… sebanyak seribu kali. Insya Allah, akan 

memberi ijabah segala yang dihajatkan. Inilah lafadh/ bacaan shalawatnya :  

 

ALLAAHUMMA SHALLI’ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA’ALAA  AALIHI SHALAATAN AHLIS SAMAAWAATI WAL 

AR DLIINA’ALAIHI. WA AJRI YA MULAANA LUTHFAKAL KHAF IYYA FII AMRII. WA ARINII SIRRAJAMIILI SHUN TKA FII  

MAA AAMULUHU MINKA YA RABBAL’ALAMIINA. 
Artinya : “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kita nabi Muhammad saw. dan kepada keluarganya, dengan 

limpahan rahmatnya ahli langit dan bumi. Lakukanlah wahai Dzat yang menguasaiku, akan kelembutan-Mu yang samar di dalam 
perkaraku. Dan perlihatkanlah rahasia keindahan ciptaan-Mu di dalam barang yang aku mengangan-angannya dari- Mu, wahai Dzat yang 
menguasai seluruh alam” 

46. SHOLAWAT SAKTI 

SHOLAWAT NURUL ANWAR 

 



	SSSS/ا�� DSSI 3SSS�� ر(SSS" ار(SSSS":ا &�� اَ:(َ�اِر َوِ(Bِِق َو�ِر َ��

&ِ-َ"� ا�َ
َ$�ِر َ��ِب َوِ�%َ��ِح اَ:�َ)َ -�Aَ�ُ ِر��َj�ُر َواِ�ِ  ا��اَ:]َ/ �AَIَوا  ِ�ِ 


�ِرَe:ََ�َ-َد ا 	1َِ"ِ Mِا  ِ�ِ�uَ8َوِا 

Allahumma shalli 'alaa nuuril anwaari wasirril asraari, watiryaaqil aghyaari wamiftaahi baabil yasaari, sayyidinaa wamaulaana 

Muhammadinil muhtaari wa aalihil ath haari wa ash haabihil ahyaari 'adada ni'amillaahi wa ifdhaalih. 

Artinya :  

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada cahaya dari segala cahaya, rahasia dari segenap rahasia, penawar duka dan 

kebingungan, pembuka pintu kemudahan, yakni junjungan kami, Nabi Muhammad saw yang terpilih, keluarganya yang suci 

dan para sahabatnya yang mulia sebanyak hitungan nikmat Allah SWT dan karunia Nya 

Keutamaan dan khasiat sholawat Nurul anwar : 

Sholawat ini bersumber dari wali quthub Sayyid Ahmad al Badawi ra. menurutnya, keutamaan dan kegunaannya sholawat ini 

adalah : 

• Jika dibaca setiap selesai shalat fardhu, maka akan terhindar dari segala mara bahaya dan memperoleh rizki dengan 
mudah  

• Jika dibaca 7 kali sebelum tidur, insya Allah akan terhindar dari sihir yang dilakukan orang jahat  
• Jika dibaca 100 kali sehari semalam, akan memperoleh cahaya Illahi, menolak bencana, mendapat rizki lahir batin  

Sholawat Li Qodoi Jami'il Hajat  

Sholawat Li Qodoi Jami'il Hajat 

Khasiat dan Manfa'at Sholawat yang saya terjemah dari berbagai Kitab, salah satunya adalah Sholawat Li Qodoi Jami'il Hajat 

( Agar dilaksanakan semua Hajat ) yang diterjemahkan dari kitab Khozinatul Asror ( Syeikh Al-Ustadz Muhammad Haqqi An-

Nazili ) Hal 181 didalan Bab Rahasia Sholawat 

 

Kenapa kami terbitkan Sholawat ?  

Jawabannya : Karena Sholawat merupakan puncaknya Asma', Wirid, Dzikir, Azimah, Kita berdo'a dengan Ajian apapun kalau 

tidak di dahului dan di tutup dengan membaca Sholawat maka Do'anya orang tsb akan termahjub/ Di halangi, Di dalam 1 

Riwayat Do'a kita untuk sampai kepada Alloh Hizabnya / Penghalangnya berjumlah 360 ribu Hizab, 

 

Dengan apa kita membuka Hizab/Penutup yg berjumlah 360,000 tsb ?  

Tentulah tidak ada bacaan yg lain kecuali Membaca Sholawat kepada Baginda Rosullulloh S.A.W, Karena tidak akan ada Ilmu 

apapun di dunia ini apabila Alloh tidak menciptakan Nabi kita Muhammad S.A.W, banyak terdapat pada Hadist-Hadist yg 

Mashur bahwa Sesuatu yang mula pertama diciptakan Alloh S.W.T ialah NUR yang tersimpan pada diri Nabi Muhammad, 

Maka NUR insan tercinta inilah Makhluq pertama muncul di Alam semesta daripadanya bercabang seluruh wujud ini Ciptaan 

demi Ciptaan, Dalam satu Hadist Shohih di terangkan, Hadist Diriwayatkan Oleh Abdurrozzaq dengan sanadnya sampai pada 

Jaabir bin Abdulloh Al-Ansori R.A " Bahwasanya Jaabir Bin Abdullah Al-Ansori pernah bertanya Pada Rosululloh S.A.W " 

Demi Ayah dan ibuku wahai rosululloh beritahukanlah padaku tentang suatu yang Alloh S.W.T ciptakan sebelum segalanya 

yang lain ", Rosululloh Menjawab " Wahai Jaabir sesungguhnya Alloh S.W.T telah menciptakan Nur Nabimu : Muhammad dari 

Nurnya sebelum sesuatu yang lain.  

 

Dan didalam Hadist yg di riwayatkan oleh Abu Hurairoh Rosululloh S.A.W bersabda : " Aku adalah yang pertama di antara 

para Nabi dalam Penciptaan, Namun yang terakhir dalam ke rasulan ", Jadi seyogianyalah kita Bertawassul kepada Rosullloh 

S.A.W dengan Membaca Sholawat agar semua hajat2 kita baik Dunia, Agama, Akhirat di laksanakan oleh Alloh S.W.T dan yg 

terutama sekali adalah kita mengharapkan Syafa'at Rosululloh S.A.W , Dan didalam satu hadist di riwayatkan bahwa yang 

pertama Alloh S.W.T ciptakan adalah Qolam ( Pena ) yang ke 2 yang Alloh ciptakan adalah Lauh ( Kertas/ Lauhil Mahfudz ), 

kemudian Alloh memerintahkan Qolam agar dia mendatangi Lauhil Mahfudz kemudian Alloh berfirman " Tulislah Wahai Qolam 

", Qolam Menjawab " Apa yang harus aku tulis wahai tuhanku ", Alloh berfirman " Tulislah wahai Qolam Basmalah 

( Bismillahirrohmanirrohim ) ", maka Qolam menulis Huruf BA tiba2 keluarlah sebuah sinar dari Huruf BA tsb sebuah sinar 

yang menerangi Angkasa Raya dan seisinya, Kemudian Qolam menulis lagi Huruf SIN maka keluarlah dari Huruf SIN tsb 3 

Sinar Cahaya , Sinar Yg ke 1 melesat menerangi Surga, Yg ke 2 Melesat Menerangi Neraka, Yg ke 3 Melesat menerangi 

Alam Kursy, Kemudian Qolam menulis Huruf MIM dari Lafadz Basmalah, Tiba-Tiba keluar dari Huruf Mim Sebuah cahaya 

yang sinarnya lebih hebat dari cahaya yg keluar dari Huruf BA dan SIN, karena saking takjubnya Qolam pada sinar cahaya yg 

keluar dari Huruf MIM tsb, qolam berdiri di Lauhil Mahfudz selama 1000 tahun, Kemudian Qolam bertanya pada Alloh S.W.T " 

Wahai tuhanku sinar apakah yang keluar dari huruf MIM tsb ", Alloh S.W.T menjawab " Wahai Qolam cahaya tersebut adalah 



NUR MUHAMMAD dan tidak aku ciptakan apapun termasuk engkau wahai Qolam karena adanya Nur Muhammad ini)", jadi 

Qolam bukan Makhluq pertama yg Alloh ciptakan melainkan Nur Muhammad S.A.W, di Dzohirkan nya Cahaya NUR 

Muhammad tsb adalah oleh Qolam ketika menulis Huruf Mim dari Lafadz Basmalah, Insya Alloh Riwayat ini akan saya 

lanjutkan nanti pada Bab Khasiat, Manfaat Basmalah.  

 

Telah Berkata Syeikh Ibnu Sayfuddin Al-Jabbari barang siapa yang membaca Sholawat di bawah ini 1000 x pada kemudian di 

rutinkan pada malam malam berikutnya sampai pada malam Jum'at lagi ( 1 Minggu ), Maka orang tersebut akan mendapatkan 

segala keinginannya dan akan mendapatkan apa- apa yang di Pinta karena Sholawat ini merupakan 1 Rahasia dari berbagai 

macam rahasia untuk di laksanakan Hajat, dan orang tsb akan melihat Malam Jum'atRosululloh S.A.W di dalam mimpinya. 

 

Dan telah berkata As-Syeik Isa Al-Barowy R.A " Barang siapa yang membaca Sholawat di bawah ini 1000 x pada malam 

Jum'at, maka semua hajat2 nya orang tsb akan dilaksanakan oleh Alloh S.W.T dengan cepat, karena sesungguhnya Sholawat 

ini betul-betul sangat Mujarrab maka cobalah oleh anda Sholawat ini sehingga hatimu tenang dan yaqin demikian perkataan 

Syeikh Isa Al-Barowi di kutip dari kitab Sirrul Asror yang di susun kembali di dalam kitab Khozinatul Asror Inilah Sholawat yang 

di maksud : 

As-Solatu Was Salamu Alaika Ya Sayyidi Ya Rosulalloh Khudz Biyadi Qollat Hilatii Adrikni  

Pada pertengahan anda membaca Sholawat ini bacalah Munajat di bawah ini dengan khusu' menangis seraya meminta apa 

yg menjadi hajatnya, mengharapkan safa'atnya kepada Alloh lalu bacalah Munajatnya : 

Ya Rosulu Anta Babullohi Wa Lam Yakun Babun Goyruka Ji'tuka Ma'a Kasrotid Dzunubi Wal Isyani Hariban Min Dzunubi Wa 

Dzolamtu Nafsi Wa Sunnatuka  

Kemudian bacalah Surat An-Nisa' pertengahan Ayat 64 yaitu : 

َ�ُ�)ْا ِإذ َأ"ُ/ْ	 َوَ�ْ)f 	ْ/ُ$َ%ُ"ُؤوَك َأ�,َ  

�وْاُ%َkْ�� ا�ّ�َ  8َ�ْ(ََ%َkْ�ُ()ُل َ�ُ/ُ	 َواْ(َ�ا�ً� ا�ّ�َ  َ�َ)َ,ُ-وْا ا�(Bَ 
�ً�ر�ِ  

Munajat dan ayatnya cukup di baca 1 x 

 

Arti dari Munajat di atas adalah 

Wahai Rosul Engkau Merupakan Pintu Alloh Tidak Ada Lagi Pintu Alloh Kecuali Pintumu, Aku Datang Kepadamu Dengan 

Berlumuran Banyak Dosa Dan Kemaksiatan Dan Aku Mendzolimi Diriku Sendiri Serta Mendzolimi Sunat2 Mu 

 

Arti dari Ayatnya : 

Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan 

Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang  

SHALAWAT SAKTI MUQORROBIN  

Shalawat ini mungkin jarang didengar dan walaupun ada ulama ilmu hikmah yang mengetahui kegunaan dari 

shalawat ini, beliau-beliau ini akan sangat riskan mengijazahkan ilmu ini dikarenakan ilmu mempunyai daya 

kekuatan yang sangat luar biasa. Memiliki ilmu ini sama dengan memiliki puluhan ilmu ghaib. 

Diantara kelebihan ilmu ini: 

Terawangan, telepati, mengetahui pencuri, pagar goib diri sendiri, pagar rumah/usaha jarak dekat/jauh, tolak 

bala’, singkirkan mendung, datangkan hujan, mengetahui kesalahan2 masa lampau, tolak santet, tenun, 

mengambil inti energy api, air, angin, tanah, pengobatan medis non medis, kewibawaan, pengasihan tingkat 

tinggi, penglarisan usaha, aura cerah keselamatan mutlak, komunikasi dengan makhlus halus dan masih 

banyak lagi manfaat yang dapat saudara rasakan sendiri. 

Bahaya dari memilki ilmu ini adalah kesombongan yang luar biasa apabila si pengamal tidak memilki dasar 

ilmu agama yang kuat. 

Saya sarankan bagi yang ingin mengamalkan ilmu ini agar memiliki ilmu agama yang kuat  
Mahar 167.000 

 

BANYAK ORANG YANG TELAH MENGELUARKAN JUTAAN RUPIAH HANYA UNTUK MENDAPATKAN ILMU LANGKA 
INI.MAHAR YANG TIDAK SEBERAPA INI DIBANDINGKAN DENGAN MANFAAT YANG DIDAPAT  HANYALAH SEBAGAI 

IJAB QOBUL SODAQOH KEPADA GURU YANG TELAH MENGIJAZAHKAN ILMU INI. 

Sa’aadah al-Daarain, hal. 53: Adapun hukum membaca sholawat dan salam kepada selain Nabi Muhammad SAW telah 
dijelaskan oleh al-Imam al-Nawawi di dalam kitab al-Adzkaar: Para ulama menyepakati bacaan sholawat kepada Nabi 



Muhammad SAW. Sedangkan 'Ulama yang membolehkan bacaan sholawat lebih dari itu juga menyepakati utk 
diperbolehkannya bacaan sholawat dan kesunnatannya kepada para Nabi selain Nabi Muhammad SAW dan para malaikat 
secara terpisah 

SHALAWAT SAKTI MUQORROBIN  

SHALAWAT INI ADALAH SHALAWAT YANG LANGKA DAN TAK ADA SATUPUN SPIRITUALIS YANG MENGIJAZAHKAN 
ILMU INI KARENA SEDIKIT SEKALI YANG MEMILIKINYA. ILMU SHALAWAT INI POWERNYA SETARA DENGAN ASMA 
SUNGE RAJEH. KELEBIHAN SHALAWAT INI DARI ASMA SUNGE RAJEH ADALAH BISA UNTUK 
TELEPATI/TRAWANGAN/MELIHAT KEADAAN AHLI KUBUR DLL YANG TIDAK ADA PADA ASMA SUNGE RAJEH.IL, 
KEKUATAN ILMU INI BERPOWER BESAR SETARA DENGAN GABUNGAN HIZIB2 DAN AKAN MENJADIKAN UCAPAN 
KITA MENJADI SABDO DADI, APA YANG DIUCAPKAN AKAN TERJADI. ADAPAUN MANFAAT DARI SHALAWAT 
MUQORROBIN INI ANTARA LAIN: 

SILAHKAN HUB SAYA DI 081908671793 UNTUK INFO LEBIH LANJUT DAN PENGIJAZAHAN ILMU-ILMU LAINNYA 
YANG ADA DI BLOG INI  

Sholawat Li Qodoi Jami'il Hajat  

Sholawat Li Qodoi Jami'il Hajat 

Khasiat dan Manfa'at Sholawat yang saya terjemah dari berbagai Kitab, salah satunya adalah Sholawat Li Qodoi Jami'il Hajat 

( Agar dilaksanakan semua Hajat ) yang diterjemahkan dari kitab Khozinatul Asror ( Syeikh Al-Ustadz Muhammad Haqqi An-

Nazili ) Hal 181 didalan Bab Rahasia Sholawat 

 

Kenapa kami terbitkan Sholawat ?  

Jawabannya : Karena Sholawat merupakan puncaknya Asma', Wirid, Dzikir, Azimah, Kita berdo'a dengan Ajian apapun kalau 

tidak di dahului dan di tutup dengan membaca Sholawat maka Do'anya orang tsb akan termahjub/ Di halangi, Di dalam 1 

Riwayat Do'a kita untuk sampai kepada Alloh Hizabnya / Penghalangnya berjumlah 360 ribu Hizab, 

 

Dengan apa kita membuka Hizab/Penutup yg berjumlah 360,000 tsb ?  

 

Tentulah tidak ada bacaan yg lain kecuali Membaca Sholawat kepada Baginda Rosullulloh S.A.W, Karena tidak akan ada Ilmu 

apapun di dunia ini apabila Alloh tidak menciptakan Nabi kita Muhammad S.A.W, banyak terdapat pada Hadist-Hadist yg 

Mashur bahwa Sesuatu yang mula pertama diciptakan Alloh S.W.T ialah NUR yang tersimpan pada diri Nabi Muhammad, 

Maka NUR insan tercinta inilah Makhluq pertama muncul di Alam semesta daripadanya bercabang seluruh wujud ini Ciptaan 

demi Ciptaan, Dalam satu Hadist Shohih di terangkan, Hadist Diriwayatkan Oleh Abdurrozzaq dengan sanadnya sampai pada 

Jaabir bin Abdulloh Al-Ansori R.A " Bahwasanya Jaabir Bin Abdullah Al-Ansori pernah bertanya Pada Rosululloh S.A.W " 

Demi Ayah dan ibuku wahai rosululloh beritahukanlah padaku tentang suatu yang Alloh S.W.T ciptakan sebelum segalanya 

yang lain ", Rosululloh Menjawab " Wahai Jaabir sesungguhnya Alloh S.W.T telah menciptakan Nur Nabimu : Muhammad dari 

Nurnya sebelum sesuatu yang lain.  

 

Dan didalam Hadist yg di riwayatkan oleh Abu Hurairoh Rosululloh S.A.W bersabda : " Aku adalah yang pertama di antara 

para Nabi dalam Penciptaan, Namun yang terakhir dalam ke rasulan ", Jadi seyogianyalah kita Bertawassul kepada Rosullloh 

S.A.W dengan Membaca Sholawat agar semua hajat2 kita baik Dunia, Agama, Akhirat di laksanakan oleh Alloh S.W.T dan yg 

terutama sekali adalah kita mengharapkan Syafa'at Rosululloh S.A.W , Dan didalam satu hadist di riwayatkan bahwa yang 

pertama Alloh S.W.T ciptakan adalah Qolam ( Pena ) yang ke 2 yang Alloh ciptakan adalah Lauh ( Kertas/ Lauhil Mahfudz ), 

kemudian Alloh memerintahkan Qolam agar dia mendatangi Lauhil Mahfudz kemudian Alloh berfirman " Tulislah Wahai Qolam 

", Qolam Menjawab " Apa yang harus aku tulis wahai tuhanku ", Alloh berfirman " Tulislah wahai Qolam Basmalah 

( Bismillahirrohmanirrohim ) ", maka Qolam menulis Huruf BA tiba2 keluarlah sebuah sinar dari Huruf BA tsb sebuah sinar 

yang menerangi Angkasa Raya dan seisinya, Kemudian Qolam menulis lagi Huruf SIN maka keluarlah dari Huruf SIN tsb 3 

Sinar Cahaya , Sinar Yg ke 1 melesat menerangi Surga, Yg ke 2 Melesat Menerangi Neraka, Yg ke 3 Melesat menerangi 

Alam Kursy, Kemudian Qolam menulis Huruf MIM dari Lafadz Basmalah, Tiba-Tiba keluar dari Huruf Mim Sebuah cahaya 

yang sinarnya lebih hebat dari cahaya yg keluar dari Huruf BA dan SIN, karena saking takjubnya Qolam pada sinar cahaya yg 

keluar dari Huruf MIM tsb, qolam berdiri di Lauhil Mahfudz selama 1000 tahun, Kemudian Qolam bertanya pada Alloh S.W.T " 

Wahai tuhanku sinar apakah yang keluar dari huruf MIM tsb ", Alloh S.W.T menjawab " Wahai Qolam cahaya tersebut adalah 

NUR MUHAMMAD dan tidak aku ciptakan apapun termasuk engkau wahai Qolam karena adanya Nur Muhammad ini)", jadi 

Qolam bukan Makhluq pertama yg Alloh ciptakan melainkan Nur Muhammad S.A.W, di Dzohirkan nya Cahaya NUR 

Muhammad tsb adalah oleh Qolam ketika menulis Huruf Mim dari Lafadz Basmalah, Insya Alloh Riwayat ini akan saya 

lanjutkan nanti pada Bab Khasiat, Manfaat Basmalah.  



 

Telah Berkata Syeikh Ibnu Sayfuddin Al-Jabbari barang siapa yang membaca Sholawat di bawah ini 1000 x pada kemudian di 

rutinkan pada malam malam berikutnya sampai pada malam Jum'at lagi ( 1 Minggu ), Maka orang tersebut akan mendapatkan 

segala keinginannya dan akan mendapatkan apa- apa yang di Pinta karena Sholawat ini merupakan 1 Rahasia dari berbagai 

macam rahasia untuk di laksanakan Hajat, dan orang tsb akan melihat Malam Jum'atRosululloh S.A.W di dalam mimpinya. 

 

Dan telah berkata As-Syeik Isa Al-Barowy R.A " Barang siapa yang membaca Sholawat di bawah ini 1000 x pada malam 

Jum'at, maka semua hajat2 nya orang tsb akan dilaksanakan oleh Alloh S.W.T dengan cepat, karena sesungguhnya Sholawat 

ini betul-betul sangat Mujarrab maka cobalah oleh anda Sholawat ini sehingga hatimu tenang dan yaqin demikian perkataan 

Syeikh Isa Al-Barowi di kutip dari kitab Sirrul Asror yang di susun kembali di dalam kitab Khozinatul Asror Inilah Sholawat yang 

di maksud : 

As-Solatu Was Salamu Alaika Ya Sayyidi Ya Rosulalloh Khudz Biyadi Qollat Hilatii Adrikni  

Pada pertengahan anda membaca Sholawat ini bacalah Munajat di bawah ini dengan khusu' menangis seraya meminta apa 

yg menjadi hajatnya, mengharapkan safa'atnya kepada Alloh lalu bacalah Munajatnya : 

Ya Rosulu Anta Babullohi Wa Lam Yakun Babun Goyruka Ji'tuka Ma'a Kasrotid Dzunubi Wal Isyani Hariban Min Dzunubi Wa 

Dzolamtu Nafsi Wa Sunnatuka  

Kemudian bacalah Surat An-Nisa' pertengahan Ayat 64 yaitu : 

َ�ُ�)ْا ِإذ َأ"ُ/ْ	 َوَ�ْ)f 	ْ/ُ$َ%ُ"ُؤوَك َأ�,َ  

�وْاُ%َkْ�� ا�ّ�َ  8َ�ْ(ََ%َkْ�ُ()ُل َ�ُ/ُ	 َواْ(َ�ا�ً� ا�ّ�َ  َ�َ)َ,ُ-وْا ا�(Bَ �ً�
�ِ  ر

Munajat dan ayatnya cukup di baca 1 x 

 

Arti dari Munajat di atas adalah 

Wahai Rosul Engkau Merupakan Pintu Alloh Tidak Ada Lagi Pintu Alloh Kecuali Pintumu, Aku Datang Kepadamu Dengan 

Berlumuran Banyak Dosa Dan Kemaksiatan Dan Aku Mendzolimi Diriku Sendiri Serta Mendzolimi Sunat2 Mu 

 

Arti dari Ayatnya : 

Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan 

Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang  

Sholawat Jibril, Gabriel Angelic Booster Energy  

Diposkan oleh Edi Sugianto, C.Ht., MNLP  

 

Maukah anda bila Medan Quantum  Vibrasi  Energi  Magnetisme  Anda disuplay oleh Energi Malaikat secara terus menerus...? 

Maka baca artikel ini sampai tuntas. 

 

LSSءآP�; Malaikah adalah Makhluk yang memiliki Kekuatan -Kekuatan  yang patuh pada ketentuan dan perintah Allah. kata 

“Malaikat” merupakan kata jamak yang berasal dari Arab malak (GSS��) yang berarti Kekuatan , yang berasal dari kata mashdar 

“al-alukah” yang berarti risalah atau misi, kemudian sang pembawa misi biasanya disebut dengan Ar-Rasul. 

 

Wujud Malaikat  

Wujud para malaikat telah dijabarkan di dalam Al Qur'an ada yang memiliki sayap sebanyak 2, 3 dan 4. surah Faathir 35:1 

yang berbunyi: “ Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk 

mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah 

menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Faathir 

35:1) ” 

 

Kemudian dalam beberapa hadits dikatakan bahwa Jibril memiliki 600 sayap, Israfil memiliki 1200 sayap, dimana satu 

sayapnya menyamai 600 sayap Jibril dan yang terakhir dikatakan bahwa Hamalat al-'Arsy memiliki 2400 sayap dimana satu 

sayapnya menyamai 1200 sayap Israfil. 

Sholawat,  Angelic Booster Energy 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda :Jibril datang kepadaku dan berkata; ” Ya Muhammad tiadak seorang yang 

bershalawat atasmu, kecuali 70.000 Malaikat bershalawat kepadanya, dan siapa di shalawati Malaikat sekian banyak ini 



adalah tergolong orang ahli sorga”. 

 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda : Siapa bershalawat kepadaku penuh hormat mengagungkan aku, maka 

shalawatnya bakal menjelma menjadi seorang malaikat bersayap dua , satu di kutub timur dan yang kedua di kutub barat, 

kedua kakainya dibawah bumi ke tujuh, lehernya melekat ke ‘Arasy, dan Allah berfirman kepadanya; ”Hai Malaikat, 

bershalawatlah untuk hambaku ini, sebagaimana ia telah bershalawat kepada Nabi-Ku Muhammad Saw, maka malaikat 

itupun melaksanakan tugasnya, bershalawat kepadanya hingga hari kiamat”. 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda : Sejumlah malaikat datang kepadaku,ya’ni Jibril, Israfil, ‘Izra’il dan Mika’il As. 

Lalu Jibril berkata ; “Ya Rasulullah siapa yang bershalawat kepadamu 10 kali, maka akulah yang bertindak dengan 

tangannya dan aku lintaskan di atas shirat”. Dan Mika’il berkata ;” Akulah yang memberikan minum dari telagamu”. Israfil 

berkata ;”Aku bersujud kepada Allah, tidak akan mengangkat kepala hingga Allah mengampuni dosanya”. Izra’il berkata;”Aku 

cabut ruhnya seperti mencabut ruh-ruh para Nabi As”. 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda :“Ketika orang mu’min bershalawat atasku, maka malakal maut 

menggegamnya dengan izin Allah, ia menyampaikannya ke makamku, katanya;”Ya Muhammad, bahwasannya si anu bin anu 

umatmu telah bershalawat atasmu”. Maka akupun berkata “Katakanlah kepadanya, dariku sepuluh shalawat dan sampaikan 

pula padanya syafaatnya wajib bagimu”. Kemudian Malakal Maut itu naik ke Arasy, ia berkata:” Ya Tuhan, bahwasannya si 

anu bin anu telah bershalawat atas kekasihMu(Nabi Muhammad) satu kali”. Lalu di jawab “Sampaikanlah padanya dari-Ku 

sepuluh shalawat. Kemudian setiap huruf shalawat di jadikan malaikat 360 kepala, setiap kepala 360 wajah, setiap wajah 360 

mulut, setiap mulut360 lidah yang semuanya berbicara memuji kepada Allah Swt. Dengan menggunakan 360 macam bahasa, 

yang pahala semua itu di peruntukan orang mu’min yang bershalawat atas Nabi Saw. Hingga hari kiamat”. 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda :“Siapa bershalawat kepadaku pada hari jum’at 100x, maka ia dataing kelak 

di hari kiamat dei barengi nur/cahaya, apabila nur tersebut di buat menyinari semua makhluk, pasti memadai”. 

 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda : “Jibril baru saja keluar dari tempatku tadi, ia khabarkan kepadaku dari 

Tuhan ‘Azza wa Jalla, Dia berfirman; “Siapa dari orang islam yang bershalawat kepadamu satu kali, maka Aku dan para 

malaikatKu bershalawat atasnya 10 kali”. Oleh sebab itu bershalawatlah kepadaku sebanyaknya pada hari jum’at sebagai 

penghormatan atasku”. 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda : “Barang siapa yang bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan 

bershalawat kepadanya sepuluh kali”. 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda :“Sungguh, manusia yang paling utama di sisiku kelak di hari kiyamat, yaitu 

mereka yang paling banyak bershalawat kepadaku.” 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda : “Janganlah kau buat hari raya rumahku ini(ramai-ramai di dalamnya), dan 

jangan pula kau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan(sepi), bershalawatlah kepadaku dimanapun kalian berada, karena 

shalawatmu itu pasti akan sampai kepadaku”. 

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda : Tiadak do’a kecuali terdapat hijab diantaranya dengan diantara langit, 

hingga bershalawat atas Nabi Saw, maka apabila di bacakan shalawat Nabi, terbukalah hijab dan di terimalah do’a tersebut, 

namun jika tidak demikian, kembalilah do’a itu kepada pemohonnya’. 

Bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw, adalah ibarat kunci pembuka kemurahan hati Allah Swt. Dari Abu Hurairah r.a. 

Nabi Saw. Bersabda: 

 “Barang siapa yang bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali”.(HR.Muslim). 

Ibnu Atha’illah berpeasan, “Seandainya seumur hidup engkau melakukan seluruh amal ketaatan, lalu Allah memberimu satu 

shalawat saja, tentu satu shalawat itu lebih berat daripada semua amal ketaatanmu selama hidup. Sebab engkau bershalawat 

sesuai dengan kapasitas kemampuanmu, sementara Allah bershalawat sesuai dengan Rububiyyah (sifat ketuhanan)-Nya. Ini 

baru satu shalawat. Lalu, bagaimana jika Allah bershalawat untukmu sebanyak sepuluh kali atas setiap bershalawat satu kali 

atas Rasul Saw...! 

 

Ketika kita sampaikan terima kasih kita atas Nabi melalui bershalawat kepadanya, jutaan malaikat ganti mendoakan kita. 

Shalawat kita itu seakan menjadi sepercik sinar lilin yang kemudian di pantulkan kembali menjadi cahaya matahari!.. Suatu 

hari Rasulullah Saw. datang dengan wajah berseri-seri dan bersabda: “Malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata,” Sangat 

menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Muhammad bahwa untuk satu shalawat dari seseorang umatmu akan ku imbangi 

dengan sepuluh do’a baginya dan sepuluh salam bagiku akan kubalas dengan sepuluh salam baginya.’” (HR. An-Nasa’i). 

Dalam hadits lain Rasulullah Saw. bersabda ,”Kalau orang bershalawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendo’akan 



keselamatan yang sama baginya, untuk itu bershalawatlah, baik sedikit ataupun banyak.” (HR.Ibnu Majah dan Thabrani). 

Inilah kiranya hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. Yang berkenaan tentang keutamaan bershalawat. Hadits-hadits ini saya 

ambil dari kitab “Afdlolu al-Shalawaat ‘alaa Sayyidi al-Saadaat” karangan Asyaikh Yusuf bin Isma’il al-Nabhaani dan tukilan 

dari kitab “Durrotu al-Naashihiin” karangan Syaikh ‘Utsman bin Hasan bin Ahmad al-Syaakir al-Khaubawi. 

Mungkin dalam hati kecil Anda tersisa pertanyaan yang menyala-nyala “Apakah wajib hukumnya membaca shalawat kepada 

Nabi Saw?… Saya jawab “Membaca shalawat Nabi Saw, hukumnya adalah wajib secara jumlah, merujuk pada firman Allah 

Swt dalam surat al-Ahzaab ayat 56 “Yaa ayyuhalladziina aamanuu shalluu ‘alaihi wa sallimuu tasliimaa” Yang artinya ; 

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi, Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kalian 

kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya sesempurnanya”. 

Dalam ayat tersebut ada kata “shalluu” yang artinya bershalawatlah. Kata “shalluu” adalah “fi’il amar” atau fi’il yang 

menunjukan arti perintah, setiap perintah berarti wajib hukumnya untuk di ta’ati, lebih-lebih ini adalah perintah Allah Swt. 

Bukankah Anda lihat bahwa shalawat adalah termasuk rukun dari rukun-rukun shalat, berarti membacakan shalawat di 

dalamnya adalah hukumnya wajib, jika tidak, maka shalatnya tidak akan diterima oleh Allah Swt. Ada pula yang menjelaskan 

bahwa seseorang wajib bershalawat kepada Nabi Saw. Ketika nama Beliau di sebut-sebut di sisinya, menunjuk pada sabda 

Nabi Saw. : “Sungguh, rendah dan hina lagi kecewa, orang yang di sebut-sebut namaku disisinya, ia tidak mau bershalawat 

kepadaku, masuklah ia ke neraka dan di jauhkan dari rahmat Allah”. 

Apa fungsi bershalawat kepada nabi, sedangkan Allah dan para malaikatNya sudah menyampaikannya?… Bukankah beliau 

adalah manusia paripurna, sudah di jamin keselamatannya, sudah di ampuni dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang 

akan datang?… Tidakkah shalawat kita hanyalah sepercik sinar lilin di hadapan matahari?… 

Al-Imam Fakhru al-Roozi membantu menjawabnya, ” Shalawat kepada Nabi itu bukan karena beliau membutuhkannya, 

bahkan shalawat para malaikat pun tidak beliau butuhkan setelah ada shalawat dari Allah kepadanya. Namun semua itu demi 

menunjukkan kebesaran dan ke agungan Nabi Saw. sebagaimana Allah mewajibkan kita berdzikir menyebut Nama-Nya, 

padahal pasti Dia tidak membutuhkan semua itu." 

Senada dengan Al-Imam Fakhru al-Roozi, Ibnu Qoyyim lalu menambahkan, ” Jika Allah dan para malaikat-Nya saja 

bershalawat kepada Nabi, kalian juga harus bershalawat kepadanya. Kalian lebih berhak memanjatkan shalawat dan salam 

kepadanya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalah yang di embannya dan telah di beri kabar gembira oleh makhluk 

yang paling mulia di dunia dan di akhirat ini. Dengan kata lain shalawat kita juga merupakan bentuk syukur atas segala jasa 

Nabi yang telah menuntun kita ke jalan kebenaran serta menyebut-nyebut keistimewaan dan jasa beliau untuk di jadikan 

panutan dalam kehidupan." 

Mengingat bacaan sholawat yang bersumber dari Rasulullah Saw itu sangat banyak ragamnya, maka dalam hal ini sengaja di 

ambilkan satu contoh bacaan sholawat yang paling singkat dan paling pendek bacaannya, paling ringan pengucapannya dan 

paling banyak khasiatnya. 

Khasiat & Manfaatnya :  

1. Memperoleh rahmat dari Allah Swt, memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad Saw.  
2. Mendapat pimpinan dari Malaikat yang bagus-bagus, dapat menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat.  
3. Dapat menutupi kebutuhan dunia & akherat, memperoleh pahala sebesar Gunung Uhud dan selamat dari segala 

macam malapetaka.  
4. Mendapat keridhoaan dari Allah Swt, dapat kesaksian dari Rasulullah Saw dan mendapat syafaatnya di akherat nanti, 

aman dari kemurkaan Allah Swt & masuk dibawah lindungan Arsy.  
5. Membuat timbangan kebaikannya menjadi berat dan diberi minum dari telaga Al-Kautsar serta aman dari rasa haus.  
6. Bebas dari api neraka, dapat melintasi jembatan shirothol mustaqim seperti kilat dan dapat melihat tempatnya 

disurga sebelum mati dan mendapat anugerah banyak istri di dalam surga.  
7. Mendapat pahala yang melebihi dua puluh perang sabil, dapat mendatangkan 100 hajat, dapat menghilangkan 

kemiskinan dan kesempitan rejeki.  
8. Mendapat kemenangan atas musuh-musuhnya, dapat mensucikan hati dari sifat fanatik, dapat melihat Nabi 

Muhammad Saw dalam tidurnya, dapat menyebabkan dicintai oleh orang-orang mukmin dan orang-orang muslim.  
9. Dapat menjadi sebab terkabulnya segala macam wujud do'a, memperoleh ucapan selamat dari Allah Swt dan dapat 

menyinari lahir & batinnya. 

Barangsiapa yang ingin mendapatkan semua manfaat diatas, maka hendaklah membaca bacaan shalawat tersebut 

sebanyak-banyaknya min 100x dst setiap selesai sholat fardhu secara istiqomah terus-menerus. 

Bacaan Lengkap Shalawat Jibril : BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.  

SHALLALLAAHU ALAA MUHAMMAD. 

Artinya : Semoga Allah melimpahkan rahmat atas junjungan kami Nabi Muhammad Saw. 

 
 

 



 

47. SHOLAWAT NURUL ANWAR 

 

Allahumma shalli 'alaa nuuril anwaari wasirril asraari, watiryaaqil aghyaariwamiftaahi baabil yasaari, sayyidinaa wamaulaana 

Muhammadinil muhtaari wa aalihil athhaari wa ash haabihil ahyaari 'adada ni'amillaahi wa ifdhaalih. 

Artinya :  Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada cahaya dari segala cahaya, rahasia dari segenap rahasia, penawar duka dan 
kebingungan, pembuka pintu kemudahan, yakni junjungan kami, Nabi Muhammad saw yang terpilih, keluarganya yang suci dan para 
sahabatnya yang mulia sebanyak hitungan nikmat Allah SWT dan karunia Nya 

Keutamaan dan khasiat sholawat Nurul anwar : 

Sholawat ini bersumber dari wali quthub Sayyid Ahmad al Badawi ra. menurutnya, keutamaan dan kegunaannya sholawat ini adalah : 

• Jika dibaca setiap selesai shalat fardhu, maka akan terhindar dari segala mara bahaya dan memperoleh rizki dengan mudah  
• Jika dibaca 7 kali  sebelum tidur, insya Allah akan terhindar dari sihir yang dilakukan orang jahat  
• Jika dibaca 100 kali sehari semalam, akan memperoleh cahaya Illahi, menolak bencana, mendapat rizki lahir batin  

 Sholawat lain : 

Keutamaan dan khasiat sholawat  Nurul anwar :  

Sholawat ini bersumber dari wali quthub Sayyid Ahmad al Badawi ra. menurutnya,keutamaan dan kegunaannya sholawat ini a

dalah : 

 Jika dibaca setiap selesai shalat fardhu, maka akan terhindar dari segala marabahaya dan memperoleh rizki dengan mudah 

 Jika dibaca 7 kali sebelum tidur , insya Allah akan terhindar dari sihir yangdilakukan orang jahat 

 Jika dibaca 100 kali sehari semalam , akan memperoleh cahaya Illahi , menolakbencana , mendapat rizki lahir batin 

 

48. SHOLAWAT IBRAHIMIYAH 

   

Khasiat fadhilah dan manfaat Sholawat Ibrahimiyah :  

' alaa Aali Sayyidina IBRAAHIMA , FIL ' aalamiina INNAKA HAMIIDUN MAJIIDUN .Artinya :Ya Allah………….. 

 

As-Syaikh Ahmad As-Shawi RA dalam kitabnya mengatakan sholawat ini adalah sholawat ibrahimiyah yang berasal dari 

hadits Rasulullah Shollallahualaihi Wasallam. Tentang Sholawat ini ada ulama yang mengatakan: Barang Siapa membeerikan 

Sholawat 'alan Nabi Shollallahualaihi Wasallam dengan kalimat sholawat ini 1000x maka dia akan memimpikan Rasulullah 

Shollallahu alaihi wasallam Sumber: Kitab Sa'adatud Darain Fis shalati 'ala sayyidil kaunaini (Syaikh Yusuf bin Ismail An 

Nabhani ) oleh Habib Muhammad bin Ali Al Shihab 

 

49.SHOLATAWAT Munjiat 
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Artinya :  



YaAllah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammadsaw, Yang denganrahmat itu 

 Engkau akan membersihkan kita dari semua keburukan / kesalahan …………………………….. 

Fadlilah dan keutamaan Sholawat Munjiyah ( Penyelam at )  

 

Dibaca 41 kali di saat lahirnya seorang anak ,insya Allah anak itu kelak akan jadiorang besar lagi shaleh,   taat kepada Allah d

an RasulNya, patuh kepada nasehatorang tua / guru serta menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. 

 Dibaca 40 kali setelah sholat fardlu ,akan dapat menghilangkan kesusahan,mempermudah semua pekerjaan dan urusan, me

mbuka dan meluaskan rezeki,menerangkan hati, meninggikan pangkat dan derajat, dan membuka pintukebaikan dan dapat m

enolak atau menghindar bencana ,musibah dalam bentuk 

apa pun. yang sangat mendesak dan urgen misalnya ingin dapat jodoh atau yang lainnya. 

  

50.SHOLAWAT BASYA'IRUL KH OIROT 

KEUTAMAAN SHALAWAT (BASYAIRUL KHAIRAT Syeikh Abdul Qadir Al Jilani QS)** 

Nabi saw bersabda : ” Sesungguhnya sholawat itu mempunyai keutamaan yang tak terbilang keagungannya. Sholawat ini mengangkat 
orang yang yang membacanya ke derajat yang mulia dan mengantar mereka meraih cita-cita yang tinggi. Barang siapa membacanya untuk 
suatu urusan, dia tidak akan kembali dengan tangan hampa (hajatnya dikabulkan) dan tidak akan sirna harapannya, serta tidak ditolak 
doanya. 
 
Barang siapa membaca sholawat ini walau sekali saja, maka Allah akan memberi ampunan kepadanya. 
“Saat ajalnya telah tiba, maka akan hadir disisinya empat malaiikat rahmat ; yang pertama mencegah syaitan darinya, yang kedua 
membisikan kalimat syahadat, yang ketiga memberinya air dari telaga Al-Kautsar dan keempat memberitahukan kepadanya tentang 
kedudukannya di surga sambil mengatakan : 
 
“Bergembiralah wahai hamba Allah, lalu hamba itu melihatnya, maka terlihat surga dengan kedua matanya sebelum Ruhnya keluar”. 
 
Dia akan masuk ke dalam kuburnya dengan aman, senang dan gembira, tidak merasakan kesepian dan kesempitan di dalamnya. Akan 
dibuka untuknya empat puluh pintu rahmat dan empat puluh cahaya. 
Saat dibangkitkan pada hari kiamat akan ada malaikat disisi kanannya yang memberi berita gembira, sementara disisi kirinya ada malaikat 
yang menenangkannya.  
 
Tiada kerugian dan penyesalan baginya, dan dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Saat dia melewati jembatan sirath, berkata neraka 
kepadanya : 
 
“Lewatlah dengan cepat dan selamat wahai hamba yang dibebaskan Allah, sungguh aku dilarang menyentuhmu.” 
 
Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa saat malam isra’ mi’raj, 
Allah saw berfirman : “Bumi ini milik siapa wahai Muhammad ? 
Beliau menjawab : “Milik-Mu wahai Tuhanku. 
Kemudian Allah swt berfirman : “Lapisan-lapisan alam ini milik siapa wahai Muhammad ? 
Beliau menjawab : “Miliki-Mu wahai Tuhanku . 
Kemudian Allah swt berfirman : “Al-Kursi milik siapa wahai Muhammad ? 
Beliau menjawab : Milik-Mu wahai Tuhanku. 
Kemudian Allah swt berfirman : ” Engkau milik siapa wahai Muhammad ? maka paada saat itu Nabi saw bersujud. 
 
Beliau malu untuk mengatkan sesuatu, maka Allah yang Maha Agung berfirman : “Engkau adalah milik orang yang bersholawat atas 
dirimu, maka bertambahlah kemuliaan dan keagungan Beliau“. 
 
Berkata Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani ; “Sholawat inilah yang sesuai dengan hadist tersebut. Sesungguhnya sholawat ini membuka tujuh 
puluh pintu rahmat, menampakkan keajaiban_2 dari jalan surga, lebih baik daripada memerdekakan seribu budak, berkorban seribu onta, 
bersedekah dengan seribu dinar, berpuasa seribu bulan. Tersimpan didalamnya rahasia, memudahkan datangnya rezeki, menjadikan budi 
pekerti luhur, terkabulnya hajat, terangkatnya derajat, terhapusnya dosa_2, tertutupnya aib dan noda, serta menjadikan mulia orang yang 
hina”. 
 
“Jika si pembaca dihadapkan kepada suatu masalah, maka setiap satu sholawat akan menjadi wasilah disisi Nabi saw yang mulia, dan 
setiap satu ayat akan menjadi syafaat untuknya disisi Allah. Dia sholawatnya para Mushollin, nasehat bagi mereka yang mau menerima 
nasehat dan wasilah bagi orang_2 yang bertawassul”. 
 
Sholawat dengan Al-Qur’an yang mulia, aku berikan nama “BASYAIRUL KHOIROT ( Kabar gembira tentang berbagai kebaikan). 
 
Basya ' Irul KHAIRAT 

( Kabar Gembira tentang Berbagai Kebaikan ) 

Khasiat Shalawat Basyairul Khairat.  
Diriwayatkan dari Syaikhul Ummah, Imamul A’immah, pemimpin para wali, Quthub dari semua Quthub, Sayyidi Abdul Qadir al-Jaelani, 
bahwa beliau berkata kepada salah seorang sahabatnya :  
“Terimalah shalawat ini dariku, karena aku menerimanya melalui ilham dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala, lalu aku menunjukkannya 
kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. Aku hendak menanyakan kepada beliau mengenai manfaat khusus shalawat tersebut, 
namun beliau menjawab sebelum aku menanyakannya. Beliau berkata kepadaku :  
“Shalawat ini mempunyai manfaat khusus yang begitu dahsyat untuk diperhitungkan. Ia mengangkat orang yang mengamalkannya ke 
derajat yang amat tinggi, dan menjadikan mereka mencapai tujuan yang paling jauh. Bila seseorang menggunakan shalawat ini untuk 
mencapai maksud tertentu, maka dia tidak akan kecewa. Cita-citanya tidak akan gagal dan doanya tidak akan ditolak. Bila seseorang 
membacanya, meski hanya sekali atau membawanya, Allah akan menganugerahkan ampunan-Nya kepada orang itu dan kepada orang yang 
pergi bersamanya. Bila ajalnya tiba, empat orang malaikat rahmat akan hadir di sampingnya. Malaikat pertama akan menjaganya dari setan. 
Malaikat kedua akan akan membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat. Malaikat ketiga memuaskan dahaganya dengan secangkir air 
dari telaga Al-Kautsar. Malaikat keempat akan membawa bejana emas yang penuh dengan buah-buahan surga, memberinya kabar gembira 
tentang menghuni surga, dan berkata kepadanya : ”Berbahagialah wahai hamba Allah!” lalu ia akan melihat-Nya dan memandang-Nya 



dengan matanya, sebelum ruhnya terpisah.  
”Ia akan memasuki kuburnya dengan rasa aman, senang, dan bahagia, dan ia tidak akan merasa kesepian dan kesempitan di dalamnya. 
Empat puluh pintu rahmat akan terbuka baginya dan darinya terpancar cahaya. Saat ia bangkit pada hari kebangkitan kelak, malaikat akan 
memberinya berita gembira dari sebelah kanannya, dan malaikat lainnya akan menenteramkan hatinya dari sebelah kirinya. Ia akan diberi 
dua pakaian yang indah, dan seekor kuda jinak akan dibawakan untuknya sebagai tunggangan. Tak ada kesedihan dan penyesalan baginya, 
dan ia akan menjalani perhitungan yang mudah. Saat ia melewati jembatan neraka, apinya akan berkata kepadanya : ” Cepatlah berlalu, 
wahai hamba Allah yang bebas!Aku dilarang untuk menyentuhmu.”  
”Ia akan memasuki surga Firdaus bersama nenek moyang mereka yang saleh, dan di dalam surga ia akan diberi empat puluh kubah dari 
perak. Setiap kubah akan berisi sebuah istana dari emas, dan di setiap istana ada seratus ruangan dari cahaya. Di setiap ruangan terdapat 
dipan tinggi yang terbuat dari kain sutera, dan di atas dipan sutera itu ada bidadari dengan mata yang indah. Tubuhnya terbuat dari 
wewangian yang amat harum, seolah ia bulan di saat malam purnamanya. Lalu ia akan diberi sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, 
belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia.”  
Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa saat malam isra’ mi’raj, 
Allah saw berfirman : “Bumi ini milik siapa wahai Muhammad ? 
Beliau menjawab : “Milik-Mu wahai Tuhanku. 
Kemudian Allah swt berfirman : “Lapisan-lapisan alam ini milik siapa wahai Muhammad ? 
Beliau menjawab : “Milik-Mu wahai Tuhanku . 
Kemudian Allah swt berfirman : “Al-Kursi milik siapa wahai Muhammad ? 
Beliau menjawab : Milik-Mu wahai Tuhanku.  
Kemudian Allah swt berfirman : ” Engkau milik siapa wahai Muhammad ? maka pada saat itu Nabi saw bersujud. 
Beliau malu untuk mengatakan sesuatu, maka Allah yang Maha Agung berfirman : “Engkau adalah milik orang yang bersholawat atas 
dirimu, maka bertambahlah kemuliaan dan keagungan Beliau“.  
Berkata Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani ; “Sholawat inilah yang sesuai dengan hadist tersebut. Sesungguhnya sholawat ini membuka tujuh 
puluh pintu rahmat, menampakkan keajaiban-keajaiban dari jalan surga, lebih baik daripada memerdekakan seribu budak, berkorban seribu 
onta, bersedekah dengan seribu dinar, berpuasa seribu bulan. Tersimpan didalamnya rahasia, memudahkan datangnya rezeki, menjadikan 
budi pekerti luhur, terkabulnya hajat, terangkatnya derajat, terhapusnya dosa-dosa, tertutupnya aib dan noda, serta menjadikan mulia orang 
yang hina”.  
“Jika si pembaca dihadapkan kepada suatu masalah, maka setiap satu sholawat akan menjadi wasilah di sisi Nabi saw yang mulia, dan 
setiap satu ayat akan menjadi syafaat untuknya di sisi Allah. Dia sholawatnya para Mushollin, nasehat bagi mereka yang mau menerima 
nasehat dan wasilah bagi orang-orang yang bertawassul”.  
Inilah sholawat dengan Al-Qur’an yang mulia, aku berikan nama “BASYAIRUL KHOIROT ( Kabar gembira tentang berbagai kebaikan). 
 
Inilah Sholawatnya : 
 

Khasiat Sholawat Basyairul Khairat  

Diriwayatkan dari Syaikhul Ummah, Imamul A’immah, pemimpin para wali, Quthub dari semua Quthub, Sayyidi Abdul Qadir 

al-Jaelani, bahwa beliau berkata kepada salah seorang sahabatnya :  

“Terimalah shalawat ini dariku, karena aku menerimanya melalui ilham dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala, lalu aku 

menunjukkannya kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. Aku hendak menanyakan kepada beliau mengenai manfaat 

khusus shalawat tersebut, namun beliau menjawab sebelum aku menanyakannya. Beliau berkata kepadaku :  

“Shalawat ini mempunyai manfaat khusus yang begitu dahsyat untuk diperhitungkan. Ia mengangkat orang yang 

mengamalkannya ke derajat yang amat tinggi, dan menjadikan mereka mencapai tujuan yang paling jauh. Bila seseorang 

menggunakan shalawat ini untuk mencapai maksud tertentu, maka dia tidak akan kecewa. Cita-citanya tidak akan gagal dan 

doanya tidak akan ditolak. Bila seseorang membacanya, meski hanya sekali atau membawanya, Allah akan 

menganugerahkan ampunan-Nya kepada orang itu dan kepada orang yang pergi bersamanya. Bila ajalnya tiba, empat orang 

malaikat rahmat akan hadir di sampingnya. Malaikat pertama akan menjaganya dari setan. Malaikat kedua akan akan 

membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat. Malaikat ketiga memuaskan dahaganya dengan secangkir air dari telaga Al-

Kautsar. Malaikat keempat akan membawa bejana emas yang penuh dengan buah-buahan surga, memberinya kabar gembira 

tentang menghuni surga, dan berkata kepadanya : ”Berbahagialah wahai hamba Allah!” lalu ia akan melihat-Nya dan 

memandang-Nya dengan matanya, sebelum ruhnya terpisah.  

”Ia akan memasuki kuburnya dengan rasa aman, senang, dan bahagia, dan ia tidak akan merasa kesepian dan kesempitan di 

dalamnya. Empat puluh pintu rahmat akan terbuka baginya dan darinya terpancar cahaya. Saat ia bangkit pada hari 

kebangkitan kelak, malaikat akan memberinya berita gembira dari sebelah kanannya, dan malaikat lainnya akan 

menenteramkan hatinya dari sebelah kirinya. Ia akan diberi dua pakaian yang indah, dan seekor kuda jinak akan dibawakan 

untuknya sebagai tunggangan. Tak ada kesedihan dan penyesalan baginya, dan ia akan menjalani perhitungan yang mudah. 

Saat ia melewati jembatan neraka, apinya akan berkata kepadanya : ” Cepatlah berlalu, wahai hamba Allah yang bebas!Aku 

dilarang untuk menyentuhmu.”  

”Ia akan memasuki surga Firdaus bersama nenek moyang mereka yang saleh, dan di dalam surga ia akan diberi empat puluh 

kubah dari perak. Setiap kubah akan berisi sebuah istana dari emas, dan di setiap istana ada seratus ruangan dari cahaya. Di 

setiap ruangan terdapat dipan tinggi yang terbuat dari kain sutera, dan di atas dipan sutera itu ada bidadari dengan mata yang 

indah. Tubuhnya terbuat dari wewangian yang amat harum, seolah ia bulan di saat malam purnamanya. Lalu ia akan diberi 

sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia.”  

Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa saat malam isra’ mi’raj, 

Allah saw berfirman : “Bumi ini milik siapa wahai Muhammad ? 

Beliau menjawab : “Milik-Mu wahai Tuhanku. 

Kemudian Allah swt berfirman : “Lapisan-lapisan alam ini milik siapa wahai Muhammad ? 



 

 

 

 

Beliau menjawab : “Milik-Mu wahai Tuhanku . 

Kemudian Allah swt berfirman : “Al-Kursi milik siapa wahai Muhammad ? 

Beliau menjawab : Milik-Mu wahai Tuhanku.  

Kemudian Allah swt berfirman : ” Engkau milik siapa wahai Muhammad ? maka pada saat itu Nabi saw bersujud. 

Beliau malu untuk mengatakan sesuatu, maka Allah yang Maha Agung berfirman : “Engkau adalah milik orang yang 

bersholawat atas dirimu, maka bertambahlah kemuliaa n dan keagungan Beliau “.  

Berkata Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani ; “Sholawat inilah yang sesuai dengan hadist tersebut. Sesungguhnya sholawat ini 

membuka tujuh puluh pintu rahmat, menampakkan keajaiban-keajaiban dari jalan surga, lebih baik daripada memerdekakan 

seribu budak, berkorban seribu onta, bersedekah dengan seribu dinar, berpuasa seribu bulan. Tersimpan didalamnya rahasia, 

memudahkan datangnya rezeki, menjadikan budi pekerti luhur, terkabulnya hajat, terangkatnya derajat, terhapusnya dosa-

dosa, tertutupnya aib dan noda, serta menjadikan mulia orang yang hina”.  

“Jika si pembaca dihadapkan kepada suatu masalah, maka setiap satu sholawat akan menjadi wasilah di sisi Nabi saw yang 

mulia, dan setiap satu ayat akan menjadi syafaat untuknya di sisi Allah. Dia sholawatnya para Mushollin, nasehat bagi mereka 

yang mau menerima nasehat dan wasilah bagi orang-orang yang bertawassul”.  

Inilah sholawat dengan Al-Qur’an yang mulia, aku berikan nama “BASYAIRUL KHOIROT ( Kabar gembira tentang berbagai 

kebaikan). 

 

Inilah Sholawatnya : 

 

 

  
 

  
 

 
 

  
 

  

 

 



 

  

  

 

 

 

 

  

 
 
Artinya : 

 1 
 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan 
kami,Muhammad, sang pembawa dan penyampai kabar gembira kepada kaum mukminin, sebagaimana firman Allah SWT : 
Dan berikanlah kabar gembira bagi orang – orang yang beriman ( QS 2:223 ). 
Dan bahwa Allah tidak mengabaikan pahala orang – orangh beriman ( QS 3: 171 ). 
 
 2 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang ingat ( berzikir ), sebagaimana firman Allah SWT: 
Ingatlah Aku, maka Aku akan mengingatmu ( QS 2 : 125 ). 
Ingatlah Allah dengan zikir yang banyak, dan sucikanlah Dia di pagi dan petang hari. Dialah yang memberikan rahmat kepada 
kalian, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, dan Dia amat sayang kepada kaum yang beriman. 
Penghormatan mereka di hari saat bertemu dengan Nya  adalah “salam!” dan Dia menyediakan bagi mereka pahala yang baik 
( QS 33 : 41 – 44 ) 
   
 3 
   
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang beramal, sebagaimana firman Allah SWT : 
Aku tidak mengabaikan amal setiap orang yang beramal, baik laki – laki maupun wanita ( QS 3 : 195 ) 
Dan barang siapa melakukan amal shaleh, baik laki – laki ataupun wanita, dan dia seorang yang beriman, maka orang itu 
akan memasuki surga, dan di sana mereka akan di beri rezeki tanpa batas ( QS 40 : 40 )  
 4 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada mereka yang kembali kepada Tuhannya, sebagaiman firman Allah SWT : 
Sesungguhnya Dia selalu mengampuni orang – orang yang mau kembali kepada Nya ( QS 17 : 25 ) 
Mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka, dan itulah balasan bagi orang – orang yang 
berbuat kebaikan ( QS 39 : 34 ) 
 
 5 
 
 Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang bertobat, sebagaimana firman Allah SWT : 
Sesungguhnya Allah mencintai orang – orang yang bertobat dan menjaga kebersihan dirinya ( QS 2 : 222 ) 
Dia lah yang menerima tobat dari hamba – hamba Nya dan memaafkan keburukan – keburukan ( QS 42 : 25 )   



 6 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang ikhlas, sebagaimana firman Allah SWT : 
Barangsiapa berharap bertemu dengan tuhannya, hendaklah dia melakukan amal shaleh dan tidak menyekutukan Tuhannya 
dengan sesuatupun dalam beribadah kepada Nya ( QS 18 : 110 ) 
Ikhlas dan mempersembahkan agama hanya kepada Nya ( QS 7 : 29 ) 
   
 7 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang  melakukan sholat, sebagaimana firman Allah SWT : 
Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat membantu mencegah perbuatn keji dan tercela ( QS 31 : 17 ) 
Wahai anakku, dirikanlah sholat, anjurkanlah yang baik, cegahlah perbuatan tercela, dan bersabarlah atas apa yang 
menimpamu. Sesunggunya hal itu termasuk kewajiban yang pasti ( QS 31 : 17 ) 
 8 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang khusyuk, sebagaimana firman Allah SWT : 
Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat, meski hal itu di rasa amat berat, kecuali bagi orang – orang yang khusyuk. 
Yaitu orang – orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya dan bahwa kepada Nya mereka akan kembali 
( QS 2 : 45 – 46 ) 
Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan duduk, berdiri, atau berbaring, dan mereka merenungkan 
penciptaan langit dan bumi seraya berkata : “ Tuhan kami, tidaklah Kau ciptakan semua ini sia – sia. Maha suci Engkau! Maka 
hindarkanlah kami dari siksa neraka.” ( QS 3 : 191 ) 
9 
 
 Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang sabar (dalam ke ta’atan), sebagaimana firman Allah SWT : 
Sungguh, orang – orang yang sabar akan di penuhi pahalanya tanpa perhitungan ( QS 39 : 10 ) 
Mereka itulah orang – orang yang di beri petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah yang memiliki akal yang jernih ( QS 39 : 18 )   
 10 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang takut (kepada Allah), sebagaimana firman Allah SWT : 
Dan bagi orang – orang yang takut kepada Tuhan nya, ada dua surga ( QS 55 : 46 ) 
Adapun orang – orang yang takut menghadap Tuhannya dan menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka 
sesungguhnya surgalah tempat kembalinya ( QS 79 : 40 – 41 ) 
   
 11 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah SWT : 
Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu, maka akan Aku tetapkan ia bagi mereka yang bertakwa, menunaikan zakat, dan 
beriman kepada ayat – ayat Ku. Yaitu mereka yang mengikuti Rasul, nabi yang Ummi…..( QS 7 : 156 – 157 ) 
Bagi mereka pahala dua kali lipat dari apa yang mereka kerjakan, dan mereka akan merasa aman di tempat yang agung ( QS 
34 : 37 )   
 12 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang bersahaja, sebagaimana firman Allah SWT : 
Berilah kabar gembira kepada orang – orang yang bersahaja, yaitu orang yang hatinya bergetar ketika Allah di sebut ( QS 22 : 
34 – 35 ) 
Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang penuh rasa takut, karena mereka akan kembali 
kepada Tuhannya ( QS 23 : 60 ) 
   
13 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang sabar ( dalam menghadapi musibah ), sebagaimana firman Allah SWT : 
Berilah kabar gembira kepada orang – orang yang sabar,yaitu orang – orang yang apabila di timpa musibah mereka berkata “ 
sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah lah kami akan kembali.” Mereka itulah yang di beri 
kesejahteraan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang – orang yang mendapat petunjuk ( QS 2 : 155 – 157 ) 
Aku memberikan balasan baik bagi mereka pada hari ini atas kesabaran mereka, sehingga mereka menjadi orang – orang 
yang beruntung ( QS 23 : 111 ) 
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Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang menahan amarahnya, sebagaimana firman Allah SWT : 
Mereka yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang – orang yang berbuat kebaikan ( 
QS 3 : 134 ) 
Maka barangsiapa memaafkan dan memperbaikinya, maka pahalanya ada di tangan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai 
orang – orang yang berbuat kezaliman ( QS 42 : 40 ) 
 
15 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang aktif dalam kebiakan, sebagaimana firman Allah SWT : 
Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang – orang yang aktif dalam kebaikan ( QS 2 : 195 ) 
Barangsiapa melakukan kebaikan, baginya balasan sepuluh kali yang seperti itu, dan barangsiapa yang melakukan 
keburukan, maka baginya balasan yang setimpal dengannya, dan mereka semua tidak akan di zalimi ( QS 6 : 160 )   
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Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang bersedekah, sebagaimana firman Allah SWT : 
Dan jika kalian menyedekahkannya, maka itu baik bagi kalian jika kalian mengetahui ( QS 2 : 280 ) 
Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang – orang yang bersedekah ( QS 12 : 88 ) 
   
 17 



 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang menafkahkan hartanya, sebagaimana firman Allah SWT : 
Dan mereka menafkahkan sebagian dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka ( QS 2 : 3 ) 
Dan apapun yang kalian nafkahkan, maka dia akan memberikan gantinya ( QS 34 : 39 ) 
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Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT : 
Dan syukurilah nikmat Allah jika hanya kepada Nya kalian menyembah ( QS 16 : 144 ) 
Jika kalian bersyukur, sungguh Aku akan meberikan lebih kepada kalian, namun jika kalian mengingkarinya, sungguh azab Ku 
amatlah pedih ( QS  14 :17 ) 
 
 19 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang meminta ( kepada Mu ), sebagaimana firman Allah SWT : 
Sesungguh Nya aku dekat, Aku menjawab permohonan orang yang bermohon jika ia memohon kepada Ku ( QS 2 : 186 ) 
Serulah Aku, pasti Ku jawab seruanmu ( QS 40 : 60 ) 
   
 20 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang saleh, sebagaimana firman Allah SWT : 
Bahwa bumi ini akan di warisi oleh hamba – hamba Ku yang saleh ( QS 21 : 105 ) 
Merekalah orang – orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya ( QS 23 : 10 – 11 ) 
 21 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang aktif  berbuat baik, sebagaimana firman Allah SWT : 
Sesungguhnya Allah dan para malaikat Nya bersalawat kepada nabi. Wahai orang – orang yang beriman bersalawatlah 
kepadanya dan berilah salam kepadanya dengan penuh penghormatan ( QS 33 : 56 ) 
Dia akan memberikan kepadamu cahaya penerang yang dengannya engkau berjalan, dan Dia akan mengampunimu. Dan 
Allah maha pengampun lagi maha penyayang ( QS 57 : 28 ) 
   
22 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang di beri kabar gembira, sebagaimana firman Allah SWT : 
Bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Tak ada perubahan bagi kalimat Allah. Itulah 
keberuntungan yang besar ( QS 10 : 64 ) 
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Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang beroleh kemenangan, sebagaimana firman Allah SWT : 
Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul Nya, maka sungguh ia telah memperoleh kemenangan yang besar ( QS 33 : 
71 ) 
 24 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang zuhud, sebagaimana firman Allah SWT : 
Harta dan anak – anak adalah hiasan kehidupan dunia. Namun amal baik yang abadi adalah lebih baik di sisi Tuhanmu dalam 
hal pahalanya dan lebih baik untuk di harapkan ( QS 18 : 46 ) 
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Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang ummi, sebagaimana firman Allah SWT : 
Kalian adalah sebaik – baik umat yang di keluarkan oleh manusia, kalian akan memerintahkan yang baik dan mencegah yang 
mungkar ( QS 3 : 110 )   
 26 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang terpilih, sebagaimana firman Allah SWT : 
Lalu kami wariskan kitab itu kepada orang – orang terpilih dari hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya 
sendiri, di antara mereka ada yang sedang – sedang saja, dan di antara mereka ada yang terdepan dalam melakukan 
kebaikan dengan izin Allah. Itulah keutamaan yang besar ( QS 35 : 32 ) 
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Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang berdosa, sebagaimana firman Allah SWT : 
Katakanlah, “ wahai hamba – hamba ku yang telah melanggar batas – batas dirinya, janganlah kalian berputus asa dari 
rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha penyayang ( 
QS 39 : 53 ) 
 
 28 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang beristighfar (memohon ampunan), sebagaimana firman Allah SWT : 
Barangsiapa melakukan keburukan atau menzalimi dirinya sendiri, lalu ia memohon ampun kepada Allah, maka ia akan 
mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang ( QS 4 : 110 ) 
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Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang yang di dekatkan (kepada Allah), sebagaimana firman Allah SWT : 
Sesungguhnya orang – orang yang lebih dulu memperoleh kebaikan dari kami, mereka itu di jauhkan dari neraka. Mereka 
tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa mereka inginkan. Mereka tidak di 



susahkan oleh kedahsyatan yang besar ( pada hari kiamat ), dan mereka di sambut oleh para malaikat : “inilah harimu yang 
telah di janjikan kepadamu.” ( QS 21 : 101 – 103 ) 
 30 
 
 
Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan kedamaian kepada junjungan kami, Muhammad, sang pembawa dan penyampai 
kabar gembira kepada orang – orang yang berserah diri (kepada Allah), sebagaimana firman Allah SWT : 
Sesungguhnya laki – laki dan wanita yang berserah diri, laki – laki dan wanita yang beriman, laki – laki dan wanita yang taat, 
laki – laki dan wanita yang jujur, laki – laki dan wanita yang sabar, laki – laki dan wanita yang khusyuk, laki – laki dan wanita 
yang bersedekah, laki – laki dan wanita yang berpuasa, laki – laki dan wanita yang menjaga kemaluannya, laki – laki dan 
wanita yang banyak mengingat Allah, maka kami sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar ( QS 33 : 35 ) 
Dan bahwa seseorang hanya akan memperoleh apa yang di usahakannya. Dan bahwa usahanya itu akan di lihat, lalu akan di 
beri balasan dengan balasan yang setimpal ( QS 53 : 39 – 41 ) 
   
31 
 
Ya Allah, limpahkanlah SHOLAWAT kepadanya dengan SHOLAWAT yang membuat dada menjadi lapang, berbagai urusan 
menjadi mudah, berbagai penghalang menjadi terbuka, dan sampaikan kepadanya salam yang banyak, berkesinambungan 
hingga hari  kiamat. Seruan mereka di sana adalah “ maha suci Engkau, Ya Allah”. Penghormatan mereka di sini adalah 
“salam.” Dan akhir ucapan mereka adalah “ Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.” ( QS 10 : 10 ) 

 

Ia mengangkat orang yang mengamalkannya ke derajat yang amat tinggi , dan membuatmereka mencapai tujuan yang " Cep

atlah berlalu , wahai hamba Allah Allah Subhanahu WaTa 

' ala berfirman : Ia adalah pembuka tujuh puluh pintu rahmat , dan ia mewujudkankeajaiban jalan menuju ke surga Firdaus .  

  

51. DOA nurbuat 

Salah satu Doa yang memiliki banyak khasiat diturunkan Allah adalah Do'a Nurbuat (Nurul Nurbuwah / khotamun Nubuah), 

syarat utama mengamalkannya agar mutazab dengan berlaku ihklas. Menurut Riwayat, bahwa Rasulullah usai melaksanakan 

Sholat Subuh bersama para sahabat duduk di masjid. Kemudian datanglah malaikat Jibril seraya berkata: "Aku diutus oleh 

Allah membawa Do'a Nurbuat untuk diserahkan kepadamu (Rasulullah)." Menurut keterangan yang disampaikan oleh Imam 

At Turmuzi Radhiyallahu 'anhu bahwa: 

Barangsiapa menilik atau memandang kepada "Khatamun Nubuwwah" sedang ia berwudhu 'pada waktu subuh, niscaya Allah 

akan memelihara akan dia sampai sore. Dan barang siapa menilik kepadanya pada waktu maghrib maka terpelihara pula 

sampai ke pagi. Demikian juga barang siapa menilek kepadanya pada awal bulan niscaya Allah akan memelihara akan dia 

dari segala bala dan kecelakaan hingga akhir bulan itu. Selanjutnya barang siapa yang menileknya kepadanya sewaktu 

hendak berjalan (musafir) niscaya jadilah sepanjang perjalanannya itu barokah dan selamat. Barang siapa mati dalam tahun 

itu maka niscaya dimatikan Allah dalam keadaan beriman insya Allah Ta'ala, tetapi harus yakin sepenuh hati kepada Allah 

SWT dan setidaknya bershalawat atas Junjungan Besar Rasullulah, Nabi Muhammad SAW sebanyak 33 kali atau 313 kali 

sehari agar mendapatkan kerahmatan , keberkahan, keridhaan, hidayah, pimpinan, petunjuk dan kasih sayang Allah SWT 

Insya Allah. 

  

"Bismillaahir rohmaanir rohiim. Allahumma dzisshult hanil azhiim. Wa Dzil mannil qadim wa Dzil wajhil k ariim wa waliyyil kalimaatit 

tammaati wad da'awaati mustajaabati 'aaqilil hasani  wal husaini min anfusil Haqqi' ainil qudrati wanna azhirinna wa 'ainil insi wal 

jinni wa in yakadul ladziinna kafaruu la yuzliquuna ka bi-abshaarihim lamma sami'udz Dzikra wa yaquuluu na innahu lamajnuun wa 

maa huwa illa dzikrul lil 'aalamiina wa mustajaabu luqmanal hakiimi. wa waritsa sulaimaanu daawuda 'al aihimas salaamu al 

Waduudu dzul' arsyil majiidi thawwil 'umrii wa shah hih ajsadii waqdhi haajatii wa aktsir amwaalii wa a ulaadii wa habbib linnaasi 

ajma'in Watabaa' adil 'adaa wata kullahaa min banii  aadama' alaihis salaamu man kaana hayya wa yahiqqa l qaulu 'alalkaafiriina 

waqul jaa al Haqqu wa zahaqalbaathilu innal baathil a kaana zahuuqaa. Wa nunazzilu minal qur'aani maa h uwa syifaa-uw wa 

rahmatul lil mu'miniina. Wa laa yaziidu zhaalimiina  illaa khosaaron.Subhaana rabbika rabbil 'izzati' a mmmaa yashifuuna wa 

salaamun 'alal murshaliina wal hamdu lillahi rabbil ' aalamiin . "  

 

TERJEMAHAN MELAYU  

"Ya Allah, Zat Yang memiliki kekuasaan yang agung, yang memiliki anugerah yang terdahulu, memiliki waj ah yang mulia, 

menguasai kalimat-kalimat yang sempurna, dan doa-do a yang mustajab, penanggung Hasan dan Husain dari j iwa-jiwa yang haq, 

dari pandangan mata yang memandang, dari pandangan mata manusia dan jin. Dan sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar 

akan menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata : "Sesungguhnya 

ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila, dan Tiad alah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi se luruh alam. Allah yang 

mengabulkan do'a Luqmanul Hakim dan mewariskan sula iman bin daud as Allah adalah Zat Yang Maha Pengasi h lagi memiliki 

singgasana yang Mulia, panjangkanlah umurku, sehatl ah jasad tubuhku, kabulkan hajatku, perbanyaklah ha rta bendaku dan anakku, 



cintakanlah semua manusia dan jauhkanlah permusuhan  dari anak cucu Nabi Adam as, orang-orang yang masi h hidup dan semoga 

tetap ancaman siksa bagi orang-orang kafir. Dan kat akanlah: "Yang haq telah datang dan yang batil tela h musnah, sesungguhnya 

hal yang batil itu pasti musnah". Dan Kami turunkan  dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahm at bagi orang-orang yang 

beriman, dan Al-Quran tidak akan menambah kepada or ang-orang yang berbuat aniaya melainkan hanya kerug ian. Maha Suci Allah 

Tuhanmu Tuhan Yang Maha Mulia dari sifat-sifat yang  di berikan oleh orang-orang kafir. Dan semoga kese lamatan bagi para 

Rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Ala m. " 

Selain doa nurun nubuwwah ia juga dikenal sebagai; doa nurbuwat atau doa nurbuat juga doa nurbuah dan doa nurbuwah, 
tergantung pada dialek menurut suku baik di Malaysia maupun di Indonesia. Doa Nurun Nubuwwah di katakan memiliki 
khasiat yang banyak sekali dan sangat menakjubkan terhadap siapa yang suka membaca dan mengamalkannya dengan 
ikhlas hati benar-benar karena Allah. Dan di antara khasiat-khasiatnya adalah sebagai berikut; Khasiat yang terkandung 
dalam doa Nurbuat antara lain:   
• Hajat dapat terkabul, jika dibaca sesudah sholat fardlu secara rutin. 
 • Dapat bertemu dengan Jin, bisa merubah rupa. 
 • Dapat menyembuhkan hewan yang cacad bila dibacakan pada hewan tersebut. 
 • Dapat diampuni dosa kita, jika dibaca ketika matahari terbenam.  
• Dapat disayangi oleh musuh, jika dibaca ketika hendak keluar rumah.  
• Dapat menjadi penjaga rumah dari gangguan jin, sihir, santet dan bahaya lainnya, jika ditulis lalu disimpan di dalam rumah. 
 • Dapat menyelamatkan serangan hama, jika ditulis lalu diletakkan pada tanaman. 
 • Dapat mengusir jin dari tempat-tempat angker, jika ditulis dan diletakkan di tempat tersebut. 
 • Dapat kesejahteraan dunia akhirta jika dibaca setiap hari secara rutin. 
• Dapat menjauhkan dari kekufuran dan perbuatan maksiat jika dibaca 50 kali setiap malam Jum'at.  
• Dapat memperlihatkan hal-hal yang indah, jika dibaca 100 kali pada malam Sabtu. 
 • Dapat menawarkan air laut, jika dibaca lalu ditiupkan pada air laut tersebut. 
 • Dapat awet muda jika dibaca setiap malam Minggu  
• Dapat keselamatan hidup jika dibaca setiap malam Senin.  
• Dapat menguatkan tubuh jika dibaca setiap malam Selasa.  
• Dapat menguatkan gigi jika dibaca setiap malam Rabu.  
• Dapat membuat wajah tampak lebih tampan / cantik jika dibaca setiap malam Kamis. 
 • Dapat menjinakkan binatang buas jika dibaca pada telinga binatang tersebut. 
 • Dapat bertemu Nabi Muhammad dalam mimpi jika dibaca 100 kali sebelum tidur. 
 • Dapat menyembuhkan segala macam penyakit jika dibacakan pada minyak kelapa lalu dioleskan pada bagian yang sakit 
tersebut. 
 • Dapat dikasihi oleh penguasa , kantor jika dibaca setiap hari 
. • Dapat berjalan jauh, jika dibacakan pada daun sirih yang bertemu ruasnya lalu diioleskan keseluruh tubuh dan kedua kaki 
. • Dapat bertemu dengan raja jin jika dibaca pada tengah malam dalam kondisi suci. 
 • Dapat keselamatan dari pertempuran jika dibaca ketika akan berangkat bertempur. 
 • Dapat diterima lamaranya jika dibaca ditempat sunyi setelah siangnya berpuasa 
. • Dapat memfasilitasi kelahiran jika dibacakan pada segelas air lalu diminumkan pada Ibu yang akan melahirkan tersebut. 
 • Dapat menyembuhkan sakit pada mata jika dibaca lalu ditiupkan pada mata yang sakit. 
 • Dapat menyembuhkan gigitan binatang berbisa jika dibaca lalu ditiupkan pada gigitan tersebut 
. • Dapat kemuliaan di lingkungan masyarakat jika dibaca secara rutin setiap hari 
. • Dapat melenyapkan permusuhan jika dibaca sebanyak-banyaknya 
 * Masih banyak khasiat yang terkandung dari Do'a Nurbuat  
 

CARANYA: Bertemu para nabi.  Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang ingin bertemu dengan para Nabi, maka bacalah doa Nurun 

Nubuwwah sebanyak seratus kali, kemudian tidur, Insya-Allah akan mimpi bertemu dengan para Nabi, di samping itu siapa pun yang 

melihatnya akan menaruh kasih sayang , dan hendaknya tidak terhenti dalam mewiridkan doa Nurun Nubuwwah ini hingga sampai anak 

cucu. Pelindung dari Sihir.  Di riwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda setelah shalat Subuh ketika duduk-duduk bersama para sahabat 

di Masjidil Haram, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril as membawa doa Nurun Nubuwwah, seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah di utus 

oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan doa ini kepadamu / Rasulullah".Selanjutnya beliau bersabda: "Doa Nurun Nubuwwah 

ini banyak sekali manfaatnya bila di baca dan diamalkan. Dan apabila tidak dapat membaca atau tidak hafal, maka cukuplah ditulis, kemudian 

tulisan tersebut disimpan dalam rumah, maka Allah akan senantiasa memberikan perlindungan kepada penghuni rumah itu dari sihir / tenung 

atau penyakit.Hajat Tercapai.  Barangsiapa yang membaca dan mengamalkan doa ini secara istiqamah pada setiap selesai shalat setidaknya 

sekali, maka Insya Allah apa pun hajatnya akan segera terlaksana. Jika ada ratu / raja yang ingin menjadi pendeta (orang yang banyak ilmu) 

maka dengan berkat doa ini insya-Allah akan berhasil. Demikian juga jika ada pendeta yang ingin menjadi Wali Allah, maka dengan berkat 

doa ini insya-Allah akan berhasil. Dimuliakan orang  Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu ingin dimuliakan oleh orang lain, maka bacalah 

Doa Nurun Nubuwwah." Pengasih  Bilamana anda ingin mendekati raja / menteri atau orang yang berpangkat atau berkumpul dengan orang 

banyak maka bacalah doa ini pada tiap hari minimal sekali, Insya-Allah semua orang yang Anda dekati itu akan menaruh kasih 

sayang. Melamar wanita.  Bilamana Anda ingin melamar seorang wanita, maka berpuasalah sehari dan malamnya jangan tidur, kemudian 

bacalah doa ini terus menerus di tempat yang sunyi, Insya-Allah lamaran anda di terima. Pengaman bagi orang bertengkar  Bilamana ada 

orang yang bertengkar, sedang anda ingin melerainya maka bacalah doa ini, Insya-Allah orang yang bertengkar itu akan berhenti dan 

akhirnya saling memaafkan . Musuh menjadi takut  Bilamana anda pergi berperang (fisabilillah), bacalah doa ini, Insya-Allah tidak di kejar 

musuh, bahkan musuh akan lari tunggang langgang ketika bertemu dengan Anda. Harta dunia.  Bilamana Anda ingin harta dunia, maka 

bacalah doa ini pada kunir (kunyit putih / temu) kemudian tanamlah di tanah, Insya-Allah akan jadi emas, tapi jangan berbicara atau beritahu 

orang lain. Kuat berjalan Bilamana Anda ingin kuat berjalan, bacalah doa tersebut pada daun sirih yang bertemu ruasnya, kemudian 

sapukanlah mulai dari kepala sampai kaki, Insya-Allah akan kuat berjalan walau sejauh perjalanan yang Anda tempuh itu. Juru dari 

gangguan makhluk halus.  Bilamana doa Nurun Nubuwwah ini ditulis pada kertas lalu tulisan tersebut di letakkan pada tanaman, Insya-Allah 

tanaman tersebut akan selamat dari hama, saat di tempatkan pada tempat-tempat yang menakutkan atau pada tempat-tempat yang ditempati 

setan atau iblis, jin atau hantu dan segala macam jenis makhluk halus, maka dalam waktu singkat mereka akan berpindah tanpa kembali 

lagi. Mengubat dari kerasukan.  Bilamana ada orang di rasuk hantu , setan dan jin, atau gila, maka cara mengobatinya adalah bacakan 

kepada minyak kemudian oleskan ke badannya .. Raja Jin. Bilamana Anda ingin mendatangkan raja jin, maka bacalah doa ini seratus kali 

dalam kondisi tidak berhadas (suci), baik suci badan dan tempat, kemudian masuk di tempat yang sepi pada malam Jumat. Insya-Allah Anda 

akan ditemukan oleh si raja jin itu.menemukan Jin.  Suatu keajaiban yang luar biasa bilamana ada jin yang ingin menyerupai manusia, maka 

jadi lah ia manusia lantaran berkah-Nya doa Nurun Nubuwwah ini, begitu pun manusia jika ingin menjumpai jin, maka ia mengamalkan doa 

tersebut. Penyembuh Kesakitan.  Bilamana ada orang sakit, maka bacalah doa ini pada minyak (minyak kelapa / sawit wijen), kemudian 

oleskan pada tempat yang sakit, Insya-Allah akan lekas sembuh.Penawar gigitan ular  Bilamana ada orang digigit ular , atau kena sengatan 

binatang berbisa, atau kena racun dan penyakit lain, maka bacakanlah doa tersebut pada tempat yang terkena gigitan atau sengatan itu, 



Insya 'Allah akan lekas sembuh. Sakit mata Bilamana ada orang sakit mata, maka bacalah doa ini lalu tiupkan pada mata yang sakit 

itu. Insya-Allah akan lekas sembuh. Sulit bersalin.  Bilamana ada wanita bersalin yang sulit, maka bacalah doa ini pada pinggang atau 

mangkuk putih yang berisi air, kemudian airnya diminumkan, Insya-Allah bayinya akan segera keluar tanpa kesulitan yang di derita oleh sang 

ibu. turun hujan.  Bilamana akan turun hujan dalam suatu perjalanan, agar Anda tidak kehujanan, maka bacalah doa tersebut, Insya-Allah 

tidak jadi turun hujan. Binatang cacat  Jika ada binatang yang cacat dengan dibacakannya akan menjadi sempurnalah binatang 

tersebut Menghindari serang hama pada tanaman  Jika dipasang / diletakan pada tanaman, Insya-Allah selamat dari segala hama Air asin 

menjadi tawar  Bilamana Anda pergi berlayar naik perahu, kemudian di situ Anda kehabisan air minum, maka bacalah doa ini pada air laut, 

Insya-Allah air laut yang alami asin itu berubah menjadi tawar dan bisa Anda minum. Penyelamat siksa neraka.  Bilamana doa ini di baca 

setiap hari, maka akan selamat dari siksa neraka, selamat dunia akhirat dan terhindar dari godaan setan. Di baca pada malam Sabtu Ingin 

mimpi yang indah.  Bilamana Anda ingin mimpi yang indah, maka bacalah doa ini pada malam Sabtu, sebanyak seratus kali, Insya Allah 

akan tercapai. Di baca pada malam Ahad Awet Muda  Bilamana Anda baca pada malam Minggu, maka Anda bisa awet muda walau usia 

sudah lanjut. Di baca pada malam Senin Memberi keamanan .  Bilamana Anda baca pada malam Senin, maka Allah akan memberikan 

keamanan kepada Anda, dijauhkan dari malapetaka. Di baca pada malam Selasa-Menjadi kuat  Bilamana Anda baca pada malam Selasa, 

maka Anda akan menjadi kuat, serta terjauh dari penyakit. Di baca pada malam Rabu Gigitan yang kuat  Bilamana Anda baca pada malam 

Rabu, maka gigi Anda akan menjadi kuat, serta terjauh dari penyakit. Di baca pada malam Kamis Penyeri wajah.  Bilamana Anda baca pada 

malam Kamis, maka wajah Anda bertambah elok sehingga banyak wanita yang terpikat. Di baca pada malam Jumat Binatang menjadi 

patuh.  Bilamana Anda baca pada malam Jumat, maka semua binatang yang buas akan menjadi patuh terhadap Anda. Jika doa ini di baca 

sebanyak 50 kali, insya-Allah akan terhindar dari Kufur, Bidaah dan dijauhkan dari pekerjaan yang keji. 

 
52. Alfu Alfi Sholatul 'Adziim  
 
Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin ‘Alaika Yaa Sayyidal Mursaliin 
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untuk-mu Wahai Pemimpin para Rasul 
 
Memperingati bulan Sya'ban dan mempersiapkan memasuki bulan RAmadhan.. marilah kita membaca 
sholawat mengagungkan rasululllah..  
berikut adalah salah satu sholawat agung yang bisa diamalkan. salam  

 

 
 

 
 
 
marilah kita membaca sholawat mengagungkan Rasululllah .. 

berikut adalah salah satu sholawat agung yang bisa dilakukan. Salam Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin ‘Alaika Yaa 

Sayyidal Mursaliin 

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untuk-mu Wahai Pemimpin para Rasul 
 
Memperingati bulan Sya'ban dan mempersiapkan memasuki bulan RAmadhan.. marilah kita membaca sholawat mengagungkan 
rasululllah..  
berikut adalah salah satu sholawat agung yang bisa diamalkan. salam  

 

Memperingati bulan Sya'ban dan mempersiapkan memasuki bulan RAmadhan.. marilah kita membaca sholawat mengagungkan 

rasululllah..  

berikut adalah salah satu sholawat agung yang bisa diamalkan. salam  

DOA ISMUL A’ZHOM MUSTAJAB 

 

 EMPU TASBIH 

 

1. YAA AULLOOHAL MAHMUUDU FII KULLI FA 'AALIH 3X 

PLUS : INDRA CIPTA ( SELURUH INDRA MENCIPTAKAN WUJUD DARI BAYANGAN NIAT DAN KEINGINAN DENGAN 

IKHLAS UNTUK HAJAD TERKABUL ) 

2. BACA SOLAWAT MU’JIZAT YAITU : 

ALLAAHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD SHOO-HIBIL MU’JIZATIL BAA-HIROH...11X 

3. BACA DOA TAUBAT YAITU : 

ILAAHII TAWAJJAHNAA ILAYKA BITAUBATIN FA A’DALNAA KHOLLISH WA THOHHIR QULUUBANAA WA MUNNA 

ALAYNAA BIL QOBUULI WA SIR BINAA ILAA MANHAJIT TAHQIIQ HATTA TADULLANAA ...1X 



4. BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM 11X (TAHAN NAFAS SEBISANYA) 

5. BACA ASMA’ SEBELAS YAITU : 

YAA ALLAAH YAA HASIB YAA THOBIIB YAA QORIIB YAA HABIIB YAA MUJIIB YAA KHOBIIR YAA BA-SHIIR YAA MUNIIR 

YAA QODIIR YAA ROQIIB 11X ATAU 101 X (SAMBIL TAHAN NAFAS SEBISANYA) 

6. BACA LAGI SOLAWAT MU’JIZAT... 3X TAHAN NAFAS 

7. BACA DOA ISMUL A’ZHOM YAITU: 

ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKA YAA ALLAAH BIHAQQISMIKAL ‘A-ZHIIMIL A’ZHOM AN TUNAJJIHA MA-THOOLIBII WA 

AN TUSAKHKHIRO LIYAL MULKA WAL MALAAKUUTA WA AN TUJRIYA SAHAA-IBA LUTHFIKAL KHOFIYYI BIMUROODII 

WAQDHI HAWAA-IJI … (SEBUTKAN HAJAT/KEPERLUANNYA JIKA ADA) … YAA ALLAAH YAA ALLAAH YAA ALLAAH 

AS-ALUKA AN TAJ’ALA QOLBII HAYYAM BINUURI MA’RIFATIKA ABADAN WAWAFFIQNII LI-THOO’ATIKA SARMADAN 

WA YASSIR LII RIZQII WA BAARIK LII FIIHI WALTHUF BII FIIMAA QODDARTAHU ‘ALAYYA YAA ALLAAH YAA 

ARHAMARROOHIMIIN ...11 X ATAU 41X 

 

 

UNTUK IJAZAHAN KHUSUS HUBUNGI EMPU TASBIH 

 SMS 085749032260/085748887599 

DAPATKAN SECARA LENGKAP SYAREAT NYA BERUPA:  

1.TASBIH KAYU KHAROMAH 

2. TAWWASUL /WASILAH DAN AMALAN  

3.RAJAH NYA 

4.PENYELARASAN  AMALAN 

53. Sholawat Ismul Alaihil A'dzhami  (Sholawat Ismul A'dzham) 

As-Syaikh Al Qutb Muhammad Taqiyudin Ad-Dimsyiqi 

Wirid ini bersumber dari syaikh taqiyuddin ad dimsyaqi,yang khasiatnya sangat banyak tak terhitung.di antaranya : 
– apabila di baca 100 x tiap hari secara rutin,maka akan di beri derajat auliya oleh allah. 
-memudahkan urusan rizki. 
-apabila di baca 1000 x tiap hari secara rutin,maka akan di beri rizki oleh allah dari alam ghaib. 
-mengembalikan barang hilang atau orang minggat. 
-menaklukkan musuh. 
-memudahkan membayar hutang. 
-menyembuhkan berbagai penyakit,yaitu dengan di bacakan di atas air,lalu di minum. 
-memudahkan melahirkan,yaitu dengan di bacakan di atas air,lalu di minumkan serta di basuhkan pada wajah dan perutnya. 
-mengusir jin dan syetan. 
-menghilangkan kesusahan. 
-melariskan dagangan. 
-memudahkan mendapat jodoh. 
-memudahkan mimpi bertemu dengan nabi muhammad.saw. 
-menolak dan menyembuhkan kena sihir. 
-mendatangkan segala maksud. 
Dan masih banyak lagi khasiat lainnya yang tidak dapat di sebutkan semua di sini. 

Ini shalawat As-syekh Al-Arif Al-Imam As-Sayyidi Muhammad Taqiyuddin Ad-Damsyiq (Shahib Aqidatul Ghaib wa Thariq rijalul 

Ghaib Qodasallahu Sirrohu wa Nafa `na bihi.Amin) Tertulis dalam kitab Saadatud Dara` in karya Syekh Yusup bin Ismail An -

Nabhani. Sholawat inilah yang sering digunakan sebagai sarana untuk bertemu dengan Nabiyullah Khidir AS. 

 
As-Syaikh Al Qutb Muhammad Taqiyudin Ad-Dimsyiqi 

Sholawat Ismul Alaihil A'dzhami 

As-Syaikh Al Qutb Muhammad Taqiyudin Ad-Dimsyiqi 

Ini shalawat As-syekh Al-Arif Al-Imam As-sayyidi Muhammad Taqiuddin Ad-Damsyiq ( Shahib Aqidatul Ghaib wa Thariq Rijalul 

Ghaib Qodasallahu Sirrohu wa Nafa`na bihi.Amin ) Tertulis dalam kitab Saadatud Dara`in karya Syekh Yusup bin Ismail An-

Nabhani. Sholawat inilah yang sering digunakan sebagai wasilah untuk bertemu dengan Nabiyullah Khidir AS. 

 

Allohumma inni as-aluka bismikal A’dhoomil maktuubi min nuuri wajHikal a’laa al-mu-abbadid-daa-imil baqiil mukhollad. Fii 

Qolbi nabiyyika wa rosuulika Muhammad. 



Wa as-aluka bismikal a’dhoomi waahidi biwahdatil ahadil muta’aalii ‘an wahdatil kammi wal’adad.Al-Muqoddasi ‘an kulli ahaad. 

Bihaqqi…( baca surah Al-Ikhlas dari Basmalah sampai akhir surat ). An tusholliya ‘alaa Sayyidina Muhammadin sirri hayatil 

wujuudi was-sababil a’dhoomi likulli maujuudi sholaatan tu-tsab-bitu fii Qolbil Iimaani wa tuhaffidhunil Qur-aan, wa tufah-

himunii minhul ayaati wa taftahuli bihaa nuurol jannati wa nuuron na’iim wa nuuron nadhoori ilaa wajhikal kariimi wa ‘alaa alihi 

wa shohbihi wa sallim. 

 

Terjemah dan ma’nanya : 

`Ya Allah aku mohon kepadaMu dengan AsmaMu yang Agung, yang tertulis dari cahaya wajahMU yang maha Tinggi dan 

maha Besar, yang kekal dan abadi, di dalam kalbu Rasul dan NabiMU Muhammad SAW.Aku memohon dengan AsmaMU 

yang Agung dan Tunggal dengan kesatuan yang manunggal, yang Maha Agung dari kesatuan jumlah, dan maha Suci dari 

setiap sesuatu, dan dengan hak BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM. QULHUALLAHU AHAD. ALLAHUSSHOMAD. LAM YALID 

WALAM YULAD WALAM YAKUL LAHU KUFUWAN AHAD. Semoga Engkau limpahkan shalawat kepada junjungan kami 

Muhammad SAW, rahasia kehidupan yang ada, sebab terbesar bagi semua yang ada, dengan shalawat yang menetapkan 

iman dalam dadaku, dan mendorongku agar menghapalkan Alquran, dan memberikan pemahaman padaku akan ayat-

ayatnya, membukakan padaku dengannya cahaya surga dan cahaya nikmat, serta cahaya pandangan kepada wajahMu yang 

Mulia, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.Limpahkan pula salam sejahtera padanya.`  

Dalam satu risalahnya tentang Ismul A`dhom disebutkan faedah tasarruf dengan shalawat ini mengandung rahasia luar biasa, 

antara lain :  

1. Jika dibaca 100x tiap hari akan mendapatkan kedudukan wali dari Auliya Allah. 2. Apabila dibaca 1000x tiap hari, engkau 

akan dapat memberi nafkah secara ghaib.Dengan kata lain bila ada keperluan masukkanlah tanganmu kedalam satu, maka 

akan engkau dapatkan yang engkau perlukan. 3. Untuk membinasakan orang zholim, dibaca pada malam sabtu 1000x maka 

engkau akan melihat keajaibannya, kebinasaannya.( hati-hati jangan sembarangan, bisa kena diri sendiri ) 

 4. Untuk mencegah perampok dan musuh yang banyak, ambillah segenggam tanah dari bawah telapak kaki sebelah kiri, 

bacakan shalawat ini 7x, tiupkan pada tanah tersebut ( dijampikan ) dan lemparkan kearah dimana musuh/perampok berada, 

akan terjadi kebinasaan pada mereka seketika.  

5. Untuk mengembalikan barang hilang dam melunasi hutang, bacalah tiap hari 7x.Tiap mulai satukali diniatkan pahala yang 

engkau baca dihadiahkan keHadratun Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, serta pada Rijalul Ghaib dan Ashaabun Naubah 

dan kepada pemimpin mereka. Dan berniat bila hajatmu tercapai engkau bersedekah dengan makanan dan pahalanya untuk 

mereka. Atau kau dapat memberi makan orang miskin sebagai terima kasih kepada Allah karena barokah merekalah dan 

shalawat ini sehingga hajatmu tercapai.Insya Allah. 

 6. Untuk sakit kepala, demam, sakit mata, migran ( sakit kepala sebelah ) dibacakan pada air mawar 7x dan diminumkan 

pada sisakit.Insya Allah sembuh !  

7. Untuk melancarkan air susu bagi manusia atau hewan ternak, ambil air dari mata air ( sumur ) baca shalawat ini 7x 

diusapkan pada teteknya dan diminum, maka air susunya akan banyak.Insya Allah.  

8. Untuk kencing tersumbat ( kencing batu ) dan wanita yang akan melahirkan ( susah melahirkan ) dibacakan seperti diatas.  

9. Untuk sesak nafas, medu, rasa takut, sering mimpi yang tidak enak/menakutkan, masuk angin, sakit dada, TBC, sulit tidur 

bikinlah air jampian seperti tadi dan dikerjakan / diminum MALAM HARI.  

10. Dibaca untuk perempuan/laki-laki agar cepat menemukan jodohnya, dibikin air diminumkan pasti banyak yang 

menyukainya dan cepat menemukan jodohnya. Sudah dibuktikan !!  

11. Bila didawamkan/rutin dibaca 100x setiap hari selama 40 hari, engkau akan menjadi seorang Arif mungkin Kasyaf. 

 12. Untuk wanita yang menginginkan anak/mandul dibaca diair seperti diatas pada MALAM JUM`AT dan diminumkan 

kemudian dicampur oleh suaminya pada malam itu juga, dia akan hamil, Insya Allah yang telah dicoba pada air untuk 

diminumkan dan dimandikan. 

Catatan Semua faedah shalawat tersebut kami dapatkan dari dalam kitab Saadatud Dara`in karya Syekh Yusup bin Ismail An-

Nabhani dengan terjemahan dari Syaikhina Habib Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihab.  

Shalawat ini memiliki banyak sekali faedah seperti yang diriwayatkan oleh Syech Taqiyuddin 

Ad Dimsyaaqi, faedah atau manfaatnya antara lain : 

1. Barang siapa yang membacanya tiap-tiap hari 100x, maka ia akan diberi pangkat wali 

2. Memudahkan rizqi 

3. Mengalahkan musuh 

4. Mengembalikan barang yang hilang atau orang minggat 

5. Memudahkan membayar hutang 



6. Jika dibaca 1000x setiap hari, maka akan mendapatkan rizqi dari alam ghaib 

7. Untuk menyembuhkan segala penyakit, dengan cara dibacakan pada air dan diminumkan kepada 

orang sakit 

8. Mengusir jin atau setan dari badan orang atau manusia dengan cara dibacakan pada air dan 

diminumkan orang yang kerasukan 

9. Menghilangkan rasa susah, cemas dan sedih 

10. Melepaskan atau menghilangkan sihir 

11. Membebaskan dari penjara 

12. Menghasilkan segala maksud 

13. Memudahkan untuk mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW 

14. Dan msh banyak lagi kegunaan lain 

"SHOLAWAT ISMUL A’DHOM SAYYID MUHAMMAD TAQYUDIEN AD-DAMSIQ AL HANBALY R.A " 
 بسم اهللا الر محن الر حيم

اَلت دماَح دياِس اْلسباَِبى اْلعِب ويِة اْلغدِقياِحِب عباَِىل صنقِالْحشمن الديالد ِقىت خيِة الشرضا ِاىلَ حصوصخ لَّمساَِلِه وِه ولَياهللا ع لىص طَفىصالْم ِبىِة النرضهاَِىن  جاَِىنِاىلَ حبل الناِعيمِاس ِبن فسوي خيالشو

ِل ِسلِْسلَِتِهماَهو اِيخِِْهمشمو ِعِهمفُرو ِلِهمواُصةْ. واَلْفَاِتح..........  

“Al-fatihah…( niatkan )…kepada junjungan kami Nabi pilihan Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, khususon kepada Syekh 

Taqyudin Ad-Damsiq Al-Hanbaly shohibul Aqidatul ghoib, dan kepada ruh Abil Abbas Sayyidina Ahmad At-Tijani, juga kepada Syaikh 

Yusup bin Ismail An-Nabhani, kepada semua nenek moyang dan seluruh keturunan beliau, dan guru-guru beliau, dan semua yang 

mengikuti beliau. Al-Fatihah…” 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 اْالَسطَِع ِبمزِن اْالَرياَِح الْماَ ِلئَِة ِلكُلِّ متعرِض ِمن الْبجوِر  اَللَّهم صلِّ على عيِن الرحمِة الرباِنيِة والْياَقُوتِة الْمتحقَقَِة الْحاِء طَِة ِبمركَِزالْفُهوِم والْمعاَِىن ونوِراْالَكْواِن الْمتكَونِة اْالَدِمي صاِحِب الْحق الرباَِّىن الْبرِق

اَللَّهم صلِّ وسلِّم على  .جلى ِمنهاَ عروش الْحقَاِئِق عين الْمعاِرِف اْالَقْدِم ِصر ِطك التاِم اَْألقْوِماَللَّهم صلِّ وسلِّم على عيِن الْحق الَِّتى تت. واْالَواِنى ونوِرك اْلالَِمِع الَِّذى ملَْألت ِبِه كَونك الْحاِءطَ ِبأَمِكنِة الْمكَاِن

  . علَيِه واَِلِه وسلَّم صالَةً  تعِرفُناَ ِبهاِإياهطَلْعِةا لْحق بِالْحق الْكَنِزاْالَعظَِم ِإفاَ ضِتك ِمنك ِإلَيك ِإحاطَِة النّوِر الْمطَلْسِم صلى اهللا

“ Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Pemilik Rahmat Ketuhanan dan Mutiara yang ditampakkan yang 

mencakup markaz (harta karun) kepahaman dan makna dan cahaya keadaan yang terjadi dari golongan Adam yang memiliki hak Ilahiyah / 

Robbaniyyah yang cahayanya memancar yang mengandung gumpalan angin yang memenuhi bagi setiap orang yang berpaling dari 

kemenyan dan bau yang tidak enak dan cahayamu yang cemerlang yang dipenuhkan oleh Dzat yang mencakup kesegala penjuru. 

“ Ya Allah limpahkan shalawat dan salam kepada kenyataan yang haq yang tampak darinya, Tahta kebenaran untuk mengetahui lebih 

dahulu jalan-MU yang sempurna dan lebih kuat. 

“ Ya Allah limpahkan shalawat dan salam kepada pemandangan haq kebenaran dengan kebenaran yang tersimpan yang Agung pemberian 

dari-MU dan bagi-MU tercakupnya cahaya yang menjadi tulisan Zimat. Semoga Shalawat Allah tetap dilimpahkan kepada beliau dan 

keselamatan atas keluarga beliau dengan shalawat yang dapat mengenalkan kita kepadanya.” 

Habib Alwi bin Syaikhon Al-madihij menerangkan pada kami tentang kebesaran sholawat ini, antara lain disebutkan didalam 

kitab Sa’adatud Daraain, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Telah di terangkan bahwa Nabi SAW mendikte 

(Sholawat ini ) sambil bersandar dan beliau SAW menjelaskan tentang keistimewaan sholawat tersebut.  

Diantaranya : 

Barangsiapa membaca sholawat itu 7x secara rutin, maka akan hadir ruh Nabi SAW bersama Syaidina Abu Bakar, Syaidina 

Umar Al Faruq, Syaidina Usman dan Syaidina Ali bin Abi Tholib (Khulafaur Rasyidin) 

Barangsiapa melazimkan / dawam membaca sholawat tersebut lebih dari 7x, maka dia akan dicintai Nabi SAW dengan 

mahabbah yang khusus. Dan dia akan meninggal dengan diangkat derajatnya sebagai Waliyullah. 

 

Berkata Syekh Taqyudin RA, barang siapa mendawamkan sholawat ini 7x ketika akan tidur dengan keadaan yang suci, dan 

tempat yang suci pula, maka dia akan melihat (mimpi) nabi SAW dalam tidurnya.( Sa’adatud Daraain, hal 337) 

Dan masih banyak sekali kebesaran dan keagungan sholawat ini. Semua itu bisa diraih dengan diamalkan secara istiqomah. 

"SHOLAWAT ISMUL A’DHOM SAYYID MUHAMMAD TAQYUDIEN AD-DAMSIQ AL HANBALY R.A "  

 
 بسم اهللا الر محن الر حيم 

اَلت دماَح دياِس اْلسباَِبى اْلعِب ويِة اْلغدِقياِحِب عباَِىل صنقِالْحشمن الديالد ِقىت خيِة الشرضا ِاىلَ حصوصخ لَّمساَِلِه وِه ولَياهللا ع لىص طَفىصالْم ِبىِة النرضهاَِىن  جاَِىنِاىلَ حبل الناِعيمِاس ِبن فسوي خيالشو

ِل ِسلِْسلَِتِهماَهو اِيخِِْهمشمو ِعِهمفُرو ِلِهمواُصةْ. واَلْفَاِتح..........  

 



“Al-fatihah…( niatkan )…kepada junjungan kami Nabi pilihan Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, khususon kepada Syekh 

Taqyudin Ad-Damsiq Al-Hanbaly shohibul Aqidatul ghoib, dan kepada ruh Abil Abbas Sayyidina Ahmad At-Tijani, juga kepada Syaikh 

Yusup bin Ismail An-Nabhani, kepada semua nenek moyang dan seluruh keturunan beliau, dan guru-guru beliau, dan semua yang 

mengikuti beliau. Al-Fatihah…” 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 اْالَسطَِع ِبمزِن اْالَرياَِح الْماَ ِلئَِة ِلكُلِّ متعرِض ِمن الْبجوِر  اَللَّهم صلِّ على عيِن الرحمِة الرباِنيِة والْياَقُوتِة الْمتحقَقَِة الْحاِء طَِة ِبمركَِزالْفُهوِم والْمعاَِىن ونوِراْالَكْواِن الْمتكَونِة اْالَدِمي صاِحِب الْحق الرباَِّىن الْبرِق

اَللَّهم صلِّ وسلِّم على  .جلى ِمنهاَ عروش الْحقَاِئِق عين الْمعاِرِف اْالَقْدِم ِصر ِطك التاِم اَْألقْوِماَللَّهم صلِّ وسلِّم على عيِن الْحق الَِّتى تت. واْالَواِنى ونوِرك اْلالَِمِع الَِّذى ملَْألت ِبِه كَونك الْحاِءطَ ِبأَمِكنِة الْمكَاِن

  . علَيِه واَِلِه وسلَّم صالَةً  تعِرفُناَ ِبهاِإياهطَلْعِةا لْحق بِالْحق الْكَنِزاْالَعظَِم ِإفاَ ضِتك ِمنك ِإلَيك ِإحاطَِة النّوِر الْمطَلْسِم صلى اهللا

 

“ Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Pemilik Rahmat Ketuhanan dan Mutiara yang ditampakkan yang 

mencakup markaz (harta karun) kepahaman dan makna dan cahaya keadaan yang terjadi dari golongan Adam yang memiliki hak Ilahiyah / 

Robbaniyyah yang cahayanya memancar yang mengandung gumpalan angin yang memenuhi bagi setiap orang yang berpaling dari 

kemenyan dan bau yang tidak enak dan cahayamu yang cemerlang yang dipenuhkan oleh Dzat yang mencakup kesegala penjuru. 

“ Ya Allah limpahkan shalawat dan salam kepada kenyataan yang haq yang tampak darinya, Tahta kebenaran untuk mengetahui lebih 

dahulu jalan-MU yang sempurna dan lebih kuat. 

“ Ya Allah limpahkan shalawat dan salam kepada pemandangan haq kebenaran dengan kebenaran yang tersimpan yang Agung pemberian 

dari-MU dan bagi-MU tercakupnya cahaya yang menjadi tulisan Zimat. Semoga Shalawat Allah tetap dilimpahkan kepada beliau dan 

keselamatan atas keluarga beliau dengan shalawat yang dapat mengenalkan kita kepadanya.” 

 

Habib Alwi bin Syaikhon Al-madihij menerangkan pada kami tentang kebesaran sholawat ini, antara lain disebutkan didalam 

kitab Sa’adatud Daraain, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Telah di terangkan bahwa Nabi SAW mendikte 

(Sholawat ini ) sambil bersandar dan beliau SAW menjelaskan tentang keistimewaan sholawat tersebut.  

 

Diantaranya : 

Barangsiapa membaca sholawat itu 7x secara rutin, maka akan hadir ruh Nabi SAW bersama Syaidina Abu Bakar, Syaidina 

Umar Al Faruq, Syaidina Usman dan Syaidina Ali bin Abi Tholib (Khulafaur Rasyidin) 

Barangsiapa melazimkan / dawam membaca sholawat tersebut lebih dari 7x, maka dia akan dicintai Nabi SAW dengan 

mahabbah yang khusus. Dan dia akan meninggal dengan diangkat derajatnya sebagai Waliyullah. 

 

Berkata Syekh Taqyudin RA, barang siapa mendawamkan sholawat ini 7x ketika akan tidur dengan keadaan yang suci, dan 

tempat yang suci pula, maka dia akan melihat (mimpi) nabi SAW dalam tidurnya.( Sa’adatud Daraain, hal 337) 

Dan masih banyak sekali kebesaran dan keagungan sholawat ini. Semua itu bisa diraih dengan diamalkan secara istiqomah. 

wirid agar dapat  Bertemu Nabi Khidir  

Tanya Jawab dengan Habib Lutfi,- Al Kisah 
 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang dapat berkonsultasi. Saya mohon penjelasan tentang beberapa hal. 
Pertama, benarkah ada wirid dan amalan agar dapat bertemu dengan Nabi Khidhir dan Wali Sanga? Jika benar, apa wirid dan amalan 
tersebut? Kedua, ada beberapa orang yang katanya dapat bertemu dengan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Benarkah yang mereka 
temui untuk berkonsultasi itu adalah Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga? 
Ketiga, bolehkah penganut tarekat belajar menjadi paranormal? Samakah paranormal dengan Kahin yang disebutkan dalam Hadist 
Rasulullah (saw)? 
Keempat, bolehkah seseorang berbaiat kepada dua orang mursyid sekaligus, misalkan Qadiriyyah wa Naqsabandiyyah dan Sadziliyah? 
Demikian pertanyaan kami. Atas penjelasannya, kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Ahmad Taufiq S. 

Jawaban: 
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan atau wirid yang bisa mengantar atau membantu kita agar bertemu 
Nabi Khidhir dan Nabi Muhammad itu memang betul ada. Tapi masalah bertemu dengan para Wali Sembilan atau bertemu 
dengan para wali lainnya itu adalah bagian dari nilai tambah membaca amalan itu. Beberapa wirid yang insya Allah bisa 
membantu maksud dan tujuan Anda, antara lain dengan membaca al-Ismu al-A'zham yang tertera dalam kitab Sa'adatu Ad-
Darrayn. Shalawat tersebut adalah milik Syekh Muhammad Taqiyyudin al-Hambali. Bunyi shalawat itu cukup panjang dan 
dimulai dengan kata-kata "Allahumma Inni as'aluka bismika al-a'zham" yang artinya, "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu 
dengan berkat nama-Mu Yang Maha Agung." Atau bacaan lain berupa kalimat shalawat. Beberapa wirid itu dapat membantu 
mempermudah untuk bertemu dengan Baginda Nabi Muhammad (saw) atau Nabi Khidir (as). 
 
Masalah bertemu dengan para wali Allah, seperti pertanyaan Anda yang kedua, bisa dikatakan mudah. Para wali Allah yang 
sudah sempurna kedudukan dan kewaliannya adalah bagian dari para pewaris Nabi. Sedangkan setan tidak bisa menyerupai 
Nabi. Makanya para wali Allah yang benar-benar mencapai derajat yang tinggi adalah bagian dari pewaris Nabi, yang tidak 
mampu diserupai oleh setan. 
 
Masalahnya, orang yang bertemu itu sendiri harus bisa memahami, ilmu tauhidnya harus benar, bisa membedakan mana 
Sunan Bonang yang sebenarnya dan mana yang mengaku sebagai Sunan Bonang (bukan menyerupai). Mengaku berbeda 
dengan menyerupai. Kalau menyerupai, setan dijamin tidak bisa menyerupai para wali Allah. Kebenarannya, semua 



berpulang kepada apa yang diberikan oleh beliau, melanggar syariah atau tidak. 
 
Perlu dicatat, pertama, yang membedakan antara zat yang sekadar mengaku dan yang sebenarnya, terletak pada apa yang 
diperintahkan. Kedua, bila sudah bertemu, bagaimanakah orang tersebut, apakah ia semakin kuat dalam agamanya atau tidak. 
Kalau semakin tekun terhadap agamanya, itulah yang disebut khaddam. Tapi, kalau maksiatnya semakin menjadi-jadi, berarti 
yang datang itu sekadar mengaku. Belajar untuk memenuhi kewajiban dalam menuntut ilmu, termasuk belajar menjadi 
paranormal, itu tidak ada persoalan. Yang jadi masalah kalau seorang ahli tarekat yang sudah benar mau belajar menjadi 
paranormal. Alasannya pertama karena, pembukaan hijab (tirai) paranormal itu sudah ada dalam tarekat. Kalau paranormal 
hanya enam buah hijab, sedangkan tarekat itu ada sebelas buah. Makanya, sesungguhnya malah tidak masuk akal dan tidak 
akan terurai sebenarnya, di mana seorang ahli tarekat belajar menjadi paranormal (yang derajatnya lebih rendah). 
 
Mengapa para ahli tarekat enggan mempelajari ilmu paranormal. Karena ada batasan atau koridor bahwa ahli tarekat itu tidak 
mau mendahului kehendak Allah. Ada paranormal yang bisa dikatakan sebagai seorang Kahin, dan ada yang tidak. 
Perbedaannya adalah bagaimana memulainya. Kalau pemahaman agamanya kuat, maka ia merupakan seorang yang 
beretika, beradab, dan hanya tunduk kepada-Nya. Dengan keahlian batinnya, justru akan menambah keimanan, karena ia 
tahu berbagai rahasia yang diberikan kepada hamba-Nya. 
 
Tidak ada masalah kalau berbaiat terhadap dua orang mursyid, asalkan memahami benar koridor yang harus diperhatikan. 
harus diperhatikan bahwa baiat yang pertama itu sifatnya mutlak. Persoalannya, setelah menjalani baiat yang kedua, apakah 
dia menanggalkan baiat yang pertama atau tidak. Kalau sampai meninggalkan, itu berbahaya, karena bisa terkena dosa. 
 
Selanjutnya, kenapa banyak mursyid yang tidak memperkenankan dua kali baiat, karena ada asrar (rahasia) yang berbeda 
dari kedua tarekat yang diikutinya. Ini bisa sangat berbahaya bagi orang yang dibaiat, apalagi kalau dia belum mengetahuinya. 
Satu orang mengikuti dua tarekat sekaligus bisa diumpamakan satu rumah dengan dua mesin listrik yang berasal dari mesin 
diesel dan listrik PLN. Diesel digunakan untuk menggantikan listrik sewaktu padam. Tapi bagaimana bisa dibayangkan kalau 
diesel dan listrik itu dinyalakan secara bersama-sama. Demikian, semoga Anda puas. 
 
Sumber : Majalah Al Kisah  

54. Cara Bermimpi Rasulullah Habib Ali Al Jufri  
Assalamualaikum .. 

Berikut adalah 4 cara bermimpi rasulullah yang diajarkan oleh Habib Ali Al Jufri sebagaimana yang telah diajarkan oleh 

guru2nya .. 

1. Memperbanyak Sholawat kepada RAsulullah. Imam As Sakhawi menganjurkan minimal 1 hari kita membaca 300 sholawat. 

2. Mengagungkan Sunnah Baginda Rasulullah 

3. Mahabbah kepada Rasulullah 

4. Melayani Rasulullah Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran habib ali ini ..salam 

 
Amalan-amalan untuk bermimpi ketemu Nabi Muhammad saww. 
 
Di dalam KITAB MAGHNATHISUL QABUL FIL WUSHUL ILAA RU’YATI  SAYYIDINAR RASUL SAW (MAGHNATIS : 
RISALAH METODE BERJUMPA  RASULULLAH SAW) buah karya dari Sayyid Hasan Muhammad syiddad  ba Umar. 
Pengantar kitab ini adalah Habib Abdurrahman bin  Syech Al-Atthas, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Masyhad,  Sukabumi.. Kitab yang 
sangat bagus karena diberi sambutan /  referensi oleh beberapa Ulama besar.  
 
Diantaranya : 
 
Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asseqaf 
Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad 
Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur 
Al-Habib Hasyim Al-Idrus 
Al-Habib Abdul Qadir Jilani bin Salim Al-Khird 
As-Sayyid Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaff 
As-Sayyid Ali bin Abdullah bin Husein Asseqqaf 
As-Sayyid Muhammad bin said bin Al-Baidh 
As-Syekh Husein Shaleh Al-Masibily 
As-Syekh Abdur Rahiim Syekh Ali Musa 
As-Syekh Abdullah Sirajuddin 
As-Syekh Musa Abduh Yusuf 
As-Syekh Shaleh Al-Syekh Al-Abbassy 
As-Syekh Ahmad Al-Badawi bin Usman Al-Barawy 
 
Beliau-beliau diatas menyatakan bahwa Kitab ini MAGHNATHISUL QABUL FIL WUSHUL ILAA RU’YATI SAYYIDINAR RASUL, 
adalah satu kitab yang terjamin ke shahihannya dan berdasarkan dalil yang  kuat juga dari Ijazah yang bersambung secara 
berantai  sanadnya. Merupakan pedoman bagi para Muhibbin yang bercita- cita untuk dapat bertemu dengan Junjungan Yang Mulia 
Sayyidina wa Habibina wa Maulana Rasulullah Muhammad bin Abdillah SAW. 
Perangkum kitab ini merangkumnya kedalam tiga bahasan pokok  dalam merajut kecintaan dan menjalin keterpautan hati kepada  Nabi 
SAW secara sistematis dan proporsional berdasarkan Al- Qur’an, As-Sunnah, dan wacana para salaf dan khalaf melalui  pengamalan 
sholawat. Perjumpaan yang dimaksud adalah dengan  melalui mimpi dan diharapkan berlanjut ke alam nyata. 
 
Mimpi merupakan yang pertama nampak dari wahyu kenabian kepada  Rasulullah SAW sebagaimana yang diterangkan dalam hadist 
yang  diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya pada bahasan Ta’bir dan oleh Muslim pada bahasan Al-Imam (hadist no : 252). 
Kata  RU’YAH digunakan untuk mimpi yang disukai, sedangkan kata HULUM untuk mimpi yang tidak disukai. Terkadang kata 
Ru’yah  digunakan untuk keduanya. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh  Bukhari Muslim pada bahasan itu- dari Abu Qatadah bahwa 
Nabi  SAW bersabda : “ Ru’yah yang benar berasal dari Allah dan  Hulum yang buruk berasal dari Syetan.” 
 
Sayyid Allamah Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ra pernah ditanya  tentang Ru’yah dan beliau mengatakan, ”Mimpi adalah bagian  dari 
kenabian dan memiliki alam tersendiri, malah mimpi  merupakan dinding pemisah antara kasyf yang bersifat bathin  dengan kesadaran 
(yagdhah) yang bersifat zhohir”. Kewalian  biasanya diawali dengan mimpi sebagaimana yang di awali oleh  Rasulullah SAW pada awal 
kenabian. Namun tidak setiap mimpi  yang diawali oleh seseorang bersifat demikian. 
 
Orang yang suka mencampur adukkan yang haq dengan yang batil  kecil kemungkinannya untuk mendapatkan mimpi yang benar  (Shidig). 
 
Syarat bermimpi yang benar adalah bersikap jujur dan  menjauhkan diri dari khayalan-khayalan buruk. 
 
Allah memuliakan para pecinta Nabinya dengan kemampuan melihat  Rasulullah SAW ketika tidur sebagai perwujudan dari 



mengutamakan dan memuliakan beliau SAW adalah pangkat yang  paling agung yang didambakan dan diharapkan oleh setiap insan  yang 
mencintai beliau. 
 
Sesuai dengan sabda Nabi SAW,”Tidak beriman (dengan sempurna)  satu diantara kamu, sehingga aku lebih dicintainya dari pada  dirinya 
sendiri, anaknya, orang tuanya dan setiap manusia.” 
Setelah Allah menganugerahi para pecinta dengan kemampuan  melihat Nabi-NYA SAW dikala tidur, kedudukan mereka menjadi  tinggi 
dengan memperbanyak bacaan sholawat dan salam sambil  mengikuti jejak beliau yang sempurna, sehingga Allah Yang Maha  Mulia 
memberi mereka keutamaan. 
 
Mereka mampu melihat beliau dan berkumpul bersama beliau dalam  keadaan terjaga. Itulah yang termasuk pangkat yang tinggi 
dan  derajat yang agung. 
 
Sebagaimana sabda beliau SAW, ”Barangsiapa melihat aku diwaktu  tidur maka dia benar-benar melihat aku, karena sesungguhnya  setan 
tidak mampu menyerupai aku”. (Sungguh benar Nabi SAW  yang benar dan dibenarkan). 
 
Setelah itu beliau memberi kabar gembira kepada kita :  “Barangsiapa melihat aku diwaktu tidur, maka dia akan melihat  aku di waktu 
terjaga atau (dia seakan-akan melihat aku di  waktu terjaga) setan tidak dapat menyerupai aku”. (HR.Bukhari,  Muslim, Abu Dawud dan 
Tirmidzi). 
 
Diantara syarat-syarat Mahabbah kepada Rasul SAW adalah : 
 
Taqwa dan Istiqomah yang sempurna. Karena merupakan azaz yang  kokoh dalam semua amal ibadah disamping niat yang benar   dengan 
ikhlas. 
 
Didalam mengikuti jejak rasul SAW ada 3 faedah yang besar dan  agung : 
 
* Dicintai Oleh Allah SWT. 
* Taat kepada Rasulullah SAW. 
* Diampuni dosa-dosanya. 
 
Tersebut didalam kitab Mafatihul Mafatih : Barangsiapa bisa  bermimpi melihat Rasulullah SAW dikala tidur, maka dia akan  mendapatkan 
Husnul Khotimah dan syafaat beliau, mendapatkan  surga dan Allah mengampuninya serta kedua orang tuanya- jika  keduanya muslim. 
Dia termasuk yang mengkhatamkan Qur’an  sebanyak 12 kali, sakaratul maut terasa ringan baginya, siksa  kubur dihilangkan dari padanya, 
diselamatkan dari kesulitan da  hari kiamat dan tercapai hajatnya didunia dan akhirat dengan  kasih sayang dan karunia-NYA. 
 
Ketahuilah bahwasanya mimpi melihat beliau SAW adalah Haq.  Mimpi adalah suatu keterbukaan yang tidak bisa terjadi kecuali  dengan 
hilangnya penutup / Hijab dari hati.Oleh karena itu  tidak bisa dipercaya kecuali mimpi seseorang laki-laki shaleh  dan benar ucapannya. 
Adapun orang yang banyak kebohongannya,  tidaklah benar mimpinya. Orang yang banyak kerusakan dan  perbuatan maksiatnya akan 
gelap hatinya, sehingga apa yang  dilihatnya adalah bunga-bunga tidur. 
 
Ketahuilah, bahwa sesungguhnya orang yang diberi Taufiq oleh  Allah SWT dan dimuliakan dengan melihat Nabi SAW, terkadang  dia 
melihat beliau dalam bentuk-bentuk yang banyak. Hal ini  kembali kepada perilaku orang yang melihat beliau, karena  perobahan tingkah 
lakunya, istiqomahnya, dan khaufnya kepada  Allah, disertai cara-cara menunaikan ibadah-ibadah fardhu  dengan benar. Apabila amalan 
orang yang melihat Rasul SAW  baik, maka baik pula baginya bentuk dan rupa beliau. Terkadang  beliau nampak dengan sifat-sifat yang 
dimilikinya, kendatipun  demikian beliau diatas segala sifat-sifat itu dari kebagusan,  kesempurnaan, kedermawanan, cahaya dan rahasia 
beliau yang  merupakan sifat-sifat Mulia yang tidak diketahui kecuali Tuhan  Yang Maha Pencipta lagi Maha Agung. 
 
Orang yang berkeinginan untuk melihat Rasulullah SAW wajib  menambah : 
 
1. Sikap merendahkan diri kepada Allah SWT. 
2. Beradab bersama Rasulullah SAW. 
3. Memandang sesuatu sesuai yang disenangi dan di Ridhai Oleh  Allah dan Rasul-NYA. 
4. Menjauhi semua tempat yang tidak di Ridhai oleh Allah dan  Rasul-NYA. 
 
Dan berikut ini adalah contoh beberapa faedah untuk tujuan  yang dimaksud, maka bangun dan berjuanglah, ambillah dia untukmu dan 
semoga kita dapat menyaksikan Ke Maha Murahan dan  Ke Maha Agungan Allah yang Maha Penolong dan pemberi Taufiq. 
 
Faedah beberapa surah di dalam Al-Qur’an untuk tujuan berjumpa (Mimpi) kepada Rasulullah SAW. 
 
1. Surah Al-Kautsar 
Barangsiapa membacanya dimalam hari 1.000 kali, maka dia akan  bermimpi melihat Nabi SAW. (Mujarab Shahih) 
 
2. Surah Al-Muzammil 
Barangsiapa ingin melihat Nabi SAW maka bacalah surah itu  sebanyak 41 kali. Maka dia pasti akan melihat beliau SAW.  (Mujarab 
shohih) 
 
3. Surah Al-Qodr 
Dibaca pada malam jum’at 1.000 kali maka dia tidak akan mati  sebelum melihat Nabi SAW. (Mujarab) 
 
4. Surah Al- Qurays 
Dibaca malam jum’at 1.000 kali, kemudian tidur dalam keadaan suci maka dia akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya dan  tercapai 
maksud serta tujuannya. (Mujarab) 
 
5. Surah Al-Ikhlas 
Riwayat Ibnu Abbas : Dibaca malam hari 1.000 kali, maka dia  akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya. (Mujarab) 
 
Dibagian lain Ibnu Abbas menerangkan : “Barangsiapa yang  melaksanakan sholat dua rakaat pada malam jum’at, pada setiap  rakaatnya 
setelah fatehah membaca Surah Al-Ikhlas 25 kali  setelah itu ba’da sholat membaca sholawat dengan sighat ini : 
 
Shollallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummi. 1.000  kali. 
 
Maka tidak akan sempurna jum’at yang akan datang kecuali dia  melihat Nabi SAW diwaktu tidurnya. Jika dia dapat melihat Nabi  SAW 
maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. (Mujarab  Shohih) 
 
Faedah beberapa sholawat pendek An-Nabi SAW. 
 
1. Sholawat Nur 
 
Bismillahir rahmanir rahiim… 
Allaahumma innii as-aluka bi nuuril anwaaril ladzii huwa  ‘ainuka laa ghoiruka an turiyanii wajha nabiyyika sayyidinaa  Muhammadin 



sholallahu ‘alaihi wa aalihi wassallama kamaa Huwa  ‘indaka. 
 
Sighat sholawat tersebut dibaca 100 kali. (Ini Mujarab) 
 
2. Sholawat Ummi 
 
Bismillahir rahmanir rahiim… 
Allaahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi.  1.000 kali. 
 
Caranya : Sholat sunah dua rakaat pada malam jum’at. Dalam setiap rakaatnya membaca ba’da al-fatehah : Ayat Qursy.1x dan  Surah Al-
Ikhlas 15 kali. Setelah salam membaca sholawat tersebut diatas 1.000 kali. (Mujarab) 
 
3. Sholawat Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra. 
 
Bismillahir rahmanir rahiim… 
Allaahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin ‘abdika wa nabiyyika wa rasuulikan nabiyyil ummi wa ‘alaa aalihi wa shohbihi wa 
sallim.  500 kali. 
 
Berkata Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra : “Barang siapa membaca secara rutin sighat sholawat tersebut dalam sehari semalam sebanyak 
500 x, maka dia tidak akan mati sebelum berkumpul  bersama Nabi SAW dialam nyata (terjaga).” Syekh Yusuf An- Nabhani 
menambahkan dan menerangkan : Apabila sholawat  tersebut berfaedah untuk melihat Nabi SAW dialam nyata, tentunya sholawat tersebut 
lebih berfaedah lagi untuk melihat beliau didalam tidur”. (Ini Mujarab) 
 
4. Sholawat Sayyid Jamaludin Abu Mawahib Asy-Syadzily Ra. 
 
Beliau adalah termasuk orang-orang pilihan yang agung. Beliau berkata, ”Saya pernah melihat Rasulullah SAW didalam tidur, lalu beliau 
SAW berkata kepadaku “Bacalah olehmu ketika hendak tidur… 
 
Bismillahir rahmanir rahiim. 5x 
 
A’udzubillahi minasy-syaithonnir rajiim.5x 
 
Allaahumma bihaqqi Muhammadin arinii wajha Muhammadin haalaan wa maalaan.5x 
 
Apabila engkau membacanya ketika hendak tidur, maka aku akan  mendatangimu dan aku tidak akan meninggalkanmu sama sekali.“ 
 
Lalu beliau menuturkan “alangkah indahnya bentuk bacaan ini dan juga artinya bagi orang yang mempercayainya, terlebih lagi  jika engkau 
menambahinya dengan bacaan sholawat dan salam kepada Nabi SAW”. (Ini Mujarab Shohih). 
 
5. Sholawat Rahmat 
 
Penulis kitab ini Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh ijazah dari Guru beliau Al-Habib  Zein bin 
Ibrahim bin Smith- dan beliau berkata : “Sesungguhnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsy Ra berkata : “Barang siapa banyak 
membaca sighat sholawat yang berkah ini maka dia akan melihat An-Nabi SAW”. 
 
Inilah sighat sholawat yang dimaksud : 
 
Bismillahir rahmanir rahiim… 
Allaahumma sholli  wa sallim ’alaa Sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad miftaahi baabi rohmaatillah, ‘adada 
maafii ‘ilmillah, sholaatan wa salaaman daa-imaini bidawamii mulkillah”. 
 
Dan beliau- Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh sighat sholawat yang sama dari Al-Habib Hasan 
bin Abdullah Asy-Syatthiri diawal perjumpaan beliau di Raudhah yang mulia di Masjid Madinah Al-Munawarrah. 
 
 
Tambahan dari saya : 
 
* Barangsiapa membaca shalawat ruhi ini minimal 100x setiap harinya dan pada malam jum’at 1000x maka ia akan bermimpi ketemu Nabi 
Muhammad. 
 


 ا>رواح    BBBB� 4BBBB��� �&4�BBBB� روح 
BBBB�� "BBBB� 5BBBB/�د  , ا��BBBB�E<ا 
BBBB� F4BBBB�E 
BBBB�� ر   , و�BBBBBB�Gا� 
BBBBBB� F��BBBBBB' 
BBBBBB�� و  
 
Allaahumma sholli 'alaa ruuhi sayyidinaa muhammadin fil- arwaahi, wa 'alaa jasadihi fil-ajsaadi, wa 'alaa qobrihi fil- qubuuri. 
 
Artinya : Yaa Allah limpahkanlah shalawat kepada ruh sayyidina Muhammad di alam ruh, kepada jasadnya di alam jasad dan kepada 
kuburnya di alam kubur". 
 
Imam Syarany berkata : "Nabi Muhammad telah bersabda : barangsiapa mengucapkan shalawat atasku dengan cara yang dikemukakan 
dalam shalawat ini (shalawat ruhi di atas), maka  ia akan melihatku di dalam mimpi, barangsiapa melihatku  didalam mimpinya maka ia 
akan melihatku di Hari Kiamat,  barangsiapa melihatku di Hari Kiamat maka aku akan memberikan  syafaat, dan barangsiapa yang aku beri 
syafaat niscaya ia akan meminum dari telagaku dan diharamkan Allah jasadnya dari  neraka". I 
 
 
* Juga dikatakan barangsiapa membaca syair burdah pada bait ke 8 ini : 
 
   5�<�BBBBBB� ات^BBBBBB�ض ا��+BBBBBB@) SBBBBBB5  وا��BBBB@&    M0'ر�BBB� ى�BBBاه =BBB� �BBB�� ى�BBB� 
 
Na'am saroo' thoifu man ahwaa' fa-arroqonii * wal-hubbu ya'taridhul-ladzaati bil-alami. 
 
Artinya : “Memang terlintas dirinya dalam mimpi hingga kuterjaga. Tak hentinya cinta merindangi kenikmatan dengan derita”.  
 
Diamalkan setelah habis sholat isya sebanyak-banyaknya dengan penuh kerinduan dengan Nabi Muhammad saww. dan sampai ia tertidur 
maka Insya Allah ia akan bermimpi ketemu Nabi  Muhammad saww. I 
 
 
* Amalan ini saya dapat dari Al-Habib Ahmad bin Novel Bin Jindan untuk dapat bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad saww., 
amalan ini dibaca 300x sebelum tidur. 
 
Ini amalannya : 
 



 ��+M0BBBB!: �BBBB ��ؤ(�BBBB و�BBBBE زال �BBBB= آBBBB� "BBBB= رFI ا��GBBBBHء    
 
Laitahu khoshshinii biru'yati wajhin zaala 'an kulli man ro- aahusy-syaqoo'u. 300 kali. 
 
 
* Amalan shalawat ini juga dikatakan bisa untuk bermimpi ketemu Nabi saww. bila dibacanya, shalawat ini dibaca 100x yang sebelumnya 
mengerjakan sholat sunnah 2 roka’at. 
 
Ini shalawatnya : 
 
         ���BBBB� و �BBBB��2 4BBBB��� �&4�BBBB� لI 4 و ارواحBBBB��� �&4�BBBB� روح M0BBBB� NBBBB�� ر�BBBB�<��4 اBBBB� �BBBB) ر�BBBB0ر ا��BBBB& �BBBB) 
 
Yaa nuuran-nuuri yaa mudabbirol-umuuri balligh 'annii ruuha sayyidinaa muhammadin wa arwaaha aali sayyidinaa muhammadin 
tahiyyatan wa salaaman. 
 
Artinya : "Ya Allah sumber pancaran nur, Ya Allah Tuhan yang mengatur semua perkara, semoga Engkau sampaikan daripadaku salam 
dan tahiyat kepada Ruh Nabi Muhammad saww. dan ruh keluarga Nabi Muhammad saww". 100 kali. 
 
 
Hadits-hadits berkenaan dengan mimpi ketemu Nabi Muhammad  saww.  
 
 

 ا��َُّ� َ�َ�ْ�ِ� َوَ���Gُ)َ 5ََُّل َ�ْ= َرM�ِ M&ِI َ.4َََّ}�0َ َ�4َ�ْاُن َأْ:َ�َ�َ&� َ�4ُ�ْ ا��َِّ� َ�ْ= ُ(�ُ&َ� َ�ْ= ا�iُّْهِ�يِّ َ.4ََّّ��َ َّM�َِّ0َ�َ� َأنَّ َأَ�� ُهَ�ْ(َ�َة َ'�َل َ�ِ�ْ@ُ] ا��َأُ�� َ�َ M0ِ{َ  "َُّf�َ+َ)َ ��ََو �ِ�َGَ�َ�ْا M�ِ M&َِ�َ�ا�ا�0َ�َ�ِْم َ�َ
��ُن M�ِ َ'�َل َأُ�� َ�4�ْ ا��َِّ� َ'�َل اْ�ُ= ِ��ِ�(َ= ِإَذَ�َّْHُ��َر2ِِ�ا� M�ِ FُIا َر 
 
Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada  kami Abdullah dari Yunus dari Az Zuhri telah 
menceritakan  kepadaku Abu Salamah, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, aku  mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda:  "Barangsiapa melihatku dalam tidur, maka (seakan-akan) ia  melihatku ketika terjaga, (karena) setan tidak bisa  menyerupaiku." 
Abu Abdullah mengatakan, Ibnu Sirin mengatakan;  'Maksudnya jika melihat beliau dengan bentuk (asli) beliau.'  (HR. Bukhori No. 6478, 
Ibnu Majah No.3895)I 
 
 

 ا��َُّ� َ�َ�ْ�ِ� َوَ��5ََّ َ�ْ= َرM�ِ M&ِI اْ�َّ��َ ُّM�َِّ0َُّ� َ�0ُْ� َ'�َل َ'�َل ا��ا� Mَhَِأَ&ٍ� َر =ْ�َ ُّM&ِ�0َ�ُ�ٍْر َ.4ََّ}�0َ َ}�ِ�ٌ] ا�+َsْ�ُ =ُ�ْ iِ)iِ@َ�َْأ4ٍ�َ َ.4ََّ}�0َ َ�4ُ�ْ ا =ُ�ْ 
��َن َ�� َ(َ+M�ِ "َُّ�sَ  �0َ�َِم َ.�0َ{ََّ4 ُ�َ@�ََّ�َّْHَ�ِ�نَّ ا� M&ِI4ْ َرGَ�َ
 َوُرْؤَ(� اْ�ُ�ْ�ِ�ِ= iْEٌُء ِ�ْ= ِ�+ٍَّ� َوَأْرَ�ِ@�َ= iْEًُءا ِ�ْ= ا�0ُُّ��َِّة
 
Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah  menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Mukhtar telah  menceritakan kepada 
kami Tsabit Al Bunani dari Anas  radliallahu 'anhu mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi  wasallam bersabda: "Siapa melihatku dalam 
mimpi, berarti ia  telah melihatku, sebab setan tidak bisa menjelma sepertiku,  dan mimpi seorang mukmin adalah sebagian dari empat 
puluh enam  bagian kenabian." (HR. Bukhori No.6479)I 
 
 
َّM�َِّ0ا� jَ�ِ�َ ِّ4ِْريsُ�ْ4ٍ ا�@ِ�َ M�َِِّ� ْ�ِ= َ:�َّ�ٍب َ�ْ= َأ�اْ�ُ= اْ�َ/�ِد َ�ْ= َ�4ِ�ْ ا� M0ِ{ََّ4.َ �ُ�َّْ�4ََّ}�0َ ا�.َ ���َن َ��  َ��َّ
 ا��َُّ� َ�َ�ْ�ِ� َوَ���Gُ)َ 5ََُّل َ�ْ=  َ.4ََّ}�0َ َ�4ُ�ْ ا��َِّ� ْ�ُ= ُ(�ُ�ََ�َّْH4ْ َرَأى اْ�َ��َّ َ�ِ�نَّ ا�Gَ�َ M&ِIَر
M0ِ&َُّ�Oَ+َ)َ 
 
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah  menceritakan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepadaku  Ibnul Al 
Had dari Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa'id Al  Khudzri, ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam  bersabda: "Barangsiapa 
melihatku, berarti ia telah melihat  yang sebenarnya, sebab setan tak bisa menjelma sepertiku."  (HR. Bukhori No.6482)I 
 
 
َرM&ِI  َوَ��5ََّ َ�ْ= َرM�ِ M&ِI ا�0َ�َ�ِْم 4ْGَ�َ ُ�� ا��jِ��َِّ ُ�َ�ْ�َ��ُن ْ�ُ= َداُوَد اْ�َ@َ+MOُِّ َ.4ََّ}�0َ َ.�َّ�ٌد َ(ْ@M0ِ اْ�َ= َزْ(4ٍ َ.4ََّ}�0َ َأ(ُّ�ُب َوِه�Hٌَم َ�ْ= 4ٍَّ��َ�ُ َ�ْ= َأM�ِ ُهَ�ْ(َ�َة َ'�َل َ'�َل َرُ��ُل ا��َِّ� َ��َّ
 ا��َُّ� َ�َ�ْ�ِ� َ.4َََّ}�0َ َأ
M�ِ "َُّf�َ+َ)َ ��َ َن��َ�َّْHَ�ِ�نَّ ا� 
 
Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Dawud  Al 'Ataki; Telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu 
Ibnu  Zaid; Telah menceritakan kepada kami Ayyub dan Hisyam dari  Muhammad dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah 
shallallahu  'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa bermimpi melihatku  dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-benar 
melihatku;  karena setan itu tidak dapat menyerupai bentukku." (HR. Muslim  No.4206)I 
 
 
��َن َ�� َ(َ+M�ِ "َُّf�َ َوَ'�َل اْ�ُ= ُ�َ#ْ� 4َُّ��َ ْ�ُ= ُ�َ#ْ�ٍ" َ.4ََّ}�0َ َ��5ُ�ِ ْ�ُ= ُآَ�Sٍ�ْ َ�ْ= َأِ��ِ� َ�ْ= َأM�ِ ُهَ�ْ(َ�َة َ'�َل َ'�َل َرُ��ُل ا��َِّ� َ��َّ
 ا��َُّ� َ�َ�ْ�ِ� َوَ��5ََّ َ�ْ= َرM�ِ M&ِI ا�0َ�َ�ِْم 4ْGَ�َ َرM&ِI َ�ِ�نَّ َ.4َََّ}�0َ ُ�َ�َّْHا� "ٍ
 َ��ًَّة َ(َ+M�ِ "َُّ�sَ َ�ِ�نَّ ُرْؤَ(� اْ�َ@4ِ�ْ اْ�ُ�ْ�ِ�ِ= ا�!َّ�ِدَ'َ� ا�!َّ�ِ�َ�َ� iْEٌُء ِ�ْ= َ�ْ�ِ@�َ= iْEًُءا ِ�ْ= ا�0ُُّ��َِّة
 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail telah  menceritakan kepada kami 'Ashim bin Kulaib dari bapaknya dari  Abu 
Hurairah, dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa  Salam bersabda: "Barangsiapa melihatku di dalam mimpi sungguh  dia telah 
melihatku (yang sebenarnya), karena sesungguhnya  setan tidak bisa menyerupai aku" -Ibnu fidloil berkata:  "menghayalkan aku-, 
Sesungguhnya mimpi seorang mukmin yang  benar adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian kenabian."  (HR. Ahmad No.6871, At-
Tirmidzi No.2202)I 
 
Dan masih banyak dalil-dalil lainnya tentang kebenaran  seseorang dapat bermimpi ketemu Nabi Muhammad saww. 
 
 
Saya ijazahkan bagi yang mau mengamalkan amalan-amalan ini... 

Tingkatan dan Kedudukan Para Waliyullah (Kekasih Allah) 

Written by Tim Sarkub | 22/05/2012 | 3  

Syaikh Abu Hasan Ali Hujwiri dalam kitabnya yang berjudul Kasyf Al-Mahjub, mengatakan bahwa wali Akhyar sebanyak 300 orang, wali 
Abdal sebanyak 40 orang, wali Abrar sebanyak 7 orang, wali Autad sebanyak 4 orang, wali Nuqaba sebanyak 3 orang dan wali Quthub 
atau Ghauts sebanyak 1 orang. Sedangkan menurut Syaikhul Akbar Muhyiddin ibnu `Arabi dalam kitabnya al-Futuhat al-Makkiyyah 
membuat pembagian tingkatan wali dan kedudukannya. Jumlah mereka sangat banyak, ada yang terbatas dan yang tidak terbatas. 
Sedikitnya terdapat 9 tingkatan, secara garis besar dapat diringkas sebagai berikut: 

1. Wali Quthub al-Aqthab atau Wali Quthub al-Ghauts 
Wali yang sangat paripurna. Ia memimpin dan menguasai wali diseluruh alam semesta. Jumlahnya hanya seorang setiap masa. Jika wali 
ini wafat, maka Wali Quthub lainnya yang menggantikan. 

2. Wali Aimmah 
Pembantu Wali Quthub. Posisi mereka menggantikan Wali Quthub jika wafat. Jumlahnya dua orang dalam setiap masa. Seorang bergelar 
Abdur Robbi, bertugas menyaksikan alam malakut. Dan lainnya bergelar Abdul Malik, bertugas menyaksikan alam malaikat. 



3. Wali Autad 
Jumlahnya empat orang. Berada di empat wilayah penjuru mata angin, yang masing-masing menguasai wilayahnya. Pusat wilayah berada 
di Kaabah. Kadang dalam Wali Autad terdapat juga wanita. Mereka bergelar Abdul Hayyi, Abdul Alim, Abdul Qadir dan Abdul Murid. 

4. Wali Abdal 
Abdal berarti pengganti. Dinamakan demikian karena jika meninggal di suatu tempat, mereka menunjuk penggantinya. Jumlah Wali Abdal 
sebanyak tujuh orang, yang menguasai ketujuh iklim. Pengarang kitab al-Futuhatul Makkiyyah dan Fushus Hikam yang terkenal itu 
(Muhyiddin ibnu ‘Arabi) mengaku pernah melihat dan bergaul baik dengan ke tujuh Wali Abdal di Makkatul Mukarramah. 

Pada tahun 586 di Spanyol, Muhyiddin ibnu ‘Arabi bertemu Wali Abdal bernama Musa al-Baidarani. Sahabat Muhyiddin ibnu ‘Arabi 
yang bernama Abdul Majid bin Salamah mengaku pernah juga bertemu Wali Abdal bernama Muâ’az bin al-Asyrash. Beliau kemudian 
menanyakan bagaimana cara mencapai kedudukan Wali Abdal. Ia menjawab dengan lapar, tidak tidur dimalam hari, banyak diam dan 
mengasingkan diri dari keramaian. 

5. Wali Nuqobaa 
Jumlah mereka sebanyak 12 orang dalam setiap masa. Allah memahamkan mereka tentang hukum syariat. Dengan demikian mereka akan 
segera menyadari terhadap semua tipuan hawa nafsu dan iblis. Jika Wali Nuqobaa melihat bekas telapak kaki seseorang diatas tanah, 
mereka mengetahui apakah jejak orang alim atau bodoh, orang baik atau tidak. 

6. Wali Nujabaa 
Jumlahnya mereka sebanyak 8 orang dalam setiap masa. 

7. Wali Hawariyyun 
Berasal dari kata hawari, yang berarti pembela. Ia adalah orang yang membela agama Allah, baik dengan argumen maupun senjata. 
Pada zaman nabi Muhammad sebagai Hawari adalah Zubair ibnu Awam. Allah menganugerahkan kepada Wali Hawariyyun ilmu 
pengetahuan, keberanian dan ketekunan dalam beribadah. 

8. Wali Rajabiyyun 
Dinamakan demikian, karena karomahnya muncul selalu dalam bulan Rajab. Jumlah mereka sebanyak 40 orang. Terdapat di berbagai 
negara dan antara mereka saling mengenal. Wali Rajabiyyun dapat mengetahui batin seseorang. Wali ini setiap awal bulan Rajab, 
badannya terasa berat bagaikan terhimpit langit. Mereka berbaring diatas ranjang dengan tubuh kaku tak bergerak. Bahkan, akan terlihat 
kedua pelupuk matanya tidak berkedip hingga sore hari. Keesokan harinya perasaan seperti itu baru berkurang. Pada hari ketiga, mereka 
menyaksikan peristiwa ghaib. 

Berbagai rahasia kebesaran Allah tersingkap, padahal mereka masih tetap berbaring diatas ranjang. Keadaan Wali Rajabiyyun tetap 
demikian, sesudah 3 hari baru bisa berbicara. 

Apabila bulan Rajab berakhir, bagaikan terlepas dari ikatan lalu bangun. Ia akan kembali ke posisinya semula. Jika mereka seorang 
pedagang, maka akan kembali ke pekerjaannya sehari-hari sebagai pedagang. 

9. Wali Khatam 
Khatam berarti penutup. Jumlahnya hanya seorang dalam setiap masa. Wali Khatam bertugas menguasai dan mengurus wilayah 
kekuasaan ummat nabi Muhammd saw. 

Jumlah para Auliya yang berada dalam manzilah-manzilah ada 356 sosok, yang mereka itu ada dalam kalbu Adam, Nuh, Ibrahim, Jibril, 
Mikail, dan Israfil. Dan ada 300, 40, 7, 5, 3 dan 1. Sehingga jumlah kerseluruhan 356 tokoh. Hal ini menurut kalangan Sufi karena adanya 
hadits yang menyebut demikian. 

Sedangkan menurut Syaikh al-Akbar Muhyiddin ibnu ‘Arabi (menurut beliau muncul dari mukasyafah) maka jumlah keseluruhan Auliya 
yang telah disebut diatas, sampai berjumlah 589 orang. Diantara mereka ada satu orang yang tidak mesti muncul setiap zaman, yang 
disebut sebagai al-Khatamul Muhammadi, sedangkan yang lain senantiasa ada di setiap zaman tidak berkurang dan tidak bertambah. Al-
Khatamul Muhammadi pada zaman ini (zaman Muhyiddin ibnu ‘Arabi), kami telah melihatnya dan mengenalnya (semoga Allah 
menyempurnakan kebahagiaannya), saya tahu ia ada di Fes (Marokko) tahun 595 H. Sementara yang disepakati kalangan Sufi, ada 6 
lapisan para Auliya, yaitu para Wali: Ummahat, Aqthab, A’immah, Autad, Abdal, Nuqaba dan Nujaba. 

Pada pertanyaan lain : Siapa yang berhak menyandang Khatamul Auliya sebagaimana gelar Khatamun Nubuwwah yang disandang oleh 
Nabi Muhammad saw?. 

Ibnu Araby menjawab : 
Al-Khatam itu ada dua: Allah menutup Kewalian (mutlak), dan Allah menutup Kewalian Muhammadiyah. Penutup Kewalian mutlak 
adalah Nabi Isa Alaihissalaam. Dia adalah Wali dengan Nubuwwah Mutlak, yang kelak turun di era ummat ini, dimana turunnya di akhir 
zaman, sebagai pewaris dan penutup, dimana tidak ada Wali dengan Nubuwwah Mutlak setelah itu. Ia disela oleh Nubuwwah Syari’at dan 
Nubuwwah Risalah. Sebagaimana Nabi Muhammad saw sebagai Penutup Kenabian, dimana tidak ada lagi Kenabian Syariat setelah itu, 
walau pun setelah itu masih turun seperti Nabi Isa, sebagai salah satu dari Ulul ‘Azmi dari para Rasul dan Nabi mulia. Maka turunnya 
Nabi Isa sebagai Wali dengan Nubuwwah mutlaknya, tetapi aturannya mengikuti aturan Nabi Muhammad saw, bergabung dengan para 
Wali dari ummat Nabi Muhammad lainnya. Ia termasuk golongan kita dan pemuka kita. 

Pada mulanya, ada Nabi, yaitu Adam as. Dan akhirnya juga ada Nabi, yaitu Nabi Isa, sebagai Nabi Ikhtishah (kekhususan), sehingga Nabi 
Isa kekal di hari mahsyar ikut terhampar dalam dua hamparan mahsyar. Satu Mahsyar bersama kita, dan satu mahsyar bersama para 
Rasul dan para Nabi. 
Adapun Penutup Kewalian Muhammadiyah, saat ini (zaman Muhyiddin ibnu ‘Arabi) ada pada seorang dari bangsa Arab yang memiliki 
kemuliaan sejati. Saya kenal di tahun 595 H. Saya melihat tanda rahasia yang diperlihatkan oleh Allah Ta’ala pada saya dari kenyataan 
ubudiyahnya, dan saya lihat itu di kota Fes, sehingga saya melihatnya sebagai Penutup Kewalian Muhammadiyah darinya. Dan Allah 
telah mengujinya dengan keingkaran berbagai kalangan padanya, mengenai hakikat Allah dalam sirr-nya. 

Sebagaimana Allah menutup Nubuwwah Syariat dengan Nabi Muhammad SAW, begitu juga Allah menutup Kewalian Muhammadi, yang 
berhasil mewarisi Al-Muhammadiyah, bukan diwarisi dari para Nabi. Sebab para Wali itu ada yang mewarisi Ibrahim, Musa, dan Nabi 
Isa, maka mereka itu masih kita dapatkan setelah munculnya Khatamul Auliya’ Muhammadi, dan setelah itu tidak ada lagi Wali pada 
Kalbu Muhammad saw. Inilah arti dari Khatamul Wilayah al-Muhammadiyah. Sedangkan Khatamul Wilayah Umum, dimana tidak ada 
lagi Wali setelah itu, ada pada Nabi Isa Alaissalam. Dan kami menemukan sejumlah kalangan sebagai Wali pada Kalbu Nabi Isa As, dan 
sejumlah Wali yang berada dalam Kalbu para Rasul lainnya. 

Dilain tempat, Ibnu ‘Arabi mengatakan bahwa dirinyalah yang menjadi Segel (Penutup) Kewalian Muhammad. Beberapa wali yang 
pernah mencapai derajat wali Quthub al-Aqthab (Quthub al-Ghaus) pada masanya : 



• Sayyid Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib 
• Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz 
• Syaikh Yusuf al-Hamadani 
• Syaikh Abdul Qadir al-Jilani 
• Syaikh Ahmad al-Rifa’i 
• Syaikh Abdus Salam ibnu Masyisy 
• Syaikh Ahmad Badawi 
• Syaikh Abu Hasan asy-Syazili 
• Syaikh Muhyiddin ibnu Arabi 
• Syaikh Muhammad Bahauddin an-Naqsabandi 
• Syaikh Ibrahim Addusuqi 
• Syaikh Jalaluddin Rumi 

Syaikh Abdul Qadir al-Jilani 
Beliau pernah berkata Kakiku ada diatas kepala seluruh wali. Menurut Abdul Rahman Jami dalam kitabnya yang berjudul Nafahat Al-Uns, 
bahwa beberapa wali terkemuka diberbagai abad sungguh-sungguh meletakkan kepala mereka dibawah kaki Syaikh Abdul Qadir al-Jilani. 

Syaikh Ahmad al-Rifa’i 
Sewaktu beliau pergi Haji, ketika berziarah ke Maqam Nabi Muhammad Saw, maka nampak tangan dari dalam kubur Nabi bersalaman 
dengan beliau dan beliau pun terus mencium tangan Nabi SAW yang mulia itu. Kejadian itu dapat disaksikan oleh orang ramai yang juga 
berziarah ke Maqam Nabi Saw tersebut. Salah seorang muridnya berkata : 

“Ya Sayyidi! Tuan Guru adalah Quthub”. Jawabnya; “Sucikan olehmu syak mu daripada Quthubiyah”. Kata murid: “Tuan Guru adalah 
Ghaus!”. Jawabnya: “Sucikan syakmu daripada Ghausiyah”. 

Al-Imam Sya’roni mengatakan bahwa yang demikian itu adalah dalil bahwa Syaikh Ahmad al-Rifa’i telah melampaui “Maqamat” dan 
“Athwar” karena Qutub dan Ghauts itu adalah Maqam yang maklum (diketahui umum). 
Sebelum wafat beliau telah menceritakan kapan waktunya akan meninggal dan sifat-sifat hal ihwalnya beliau. Beliau akan menjalani sakit 
yang sangat parah untuk menangung bilahinya para makhluk. Sabdanya, Aku telah di janji oleh Allah, agar nyawaku tidak melewati 
semua dagingku (daging harus musnah terlebih dahulu). Ketika Sayyidi Ahmad Al-Rifa’i sakit yang mengakibatkan kewafatannya, beliau 
berkata, “Sisa umurku akan kugunakan untuk menanggung bilahi agungnya para makhluk. 

Kemudian beliau menggosok-ngosokkan wajah dan uban rambut beliau dengan debu sambil menangis dan beristighfar . Yang dideritai 
oleh Sayyidi Ahmad Al-Rifa’i ialah sakit “Muntah Berak”. Setiap hari tak terhitung banyaknya kotoran yang keluar dari dalam perutnya. 
Sakit itu dialaminya selama sebulan. Hingga ada yang tanya, Kok, bisa sampai begitu banyaknya yang keluar, dari mana ya kanjeng 
syaikh. Padahal sudah dua puluh hari tuan tidak makan dan minum. 

Beliau menjawab, Karena ini semua dagingku telah habis, tinggal otakku, dan pada hari ini nanti juga akan keluar dan besok aku akan 
menghadap Sang Maha Kuasa. Setelah itu ketika wafatnya, keluarlah benda yang putih kira-kira dua tiga kali terus berhenti dan tidak ada 
lagi yang keluar dari perutnya. Demikian mulia dan besarnya pengorbanan Aulia Allah ini sehingga sanggup menderita sakit menanggung 
bala yang sepatutnya tersebar ke atas manusia lain. Wafatlah Wali Allah yang berbudi pekerti yang halus lagi mulia ini pada hari Kamis 
waktu duhur 12 Jumadil Awal tahun 570 Hijrah. Riwayat yang lain mengatakan tahun 578 Hijrah. 

Syaikh Ahmad Badawi 
Setiap hari, dari pagi hingga sore, beliau menatap matahari, sehingga kornea matanya merah membara. Apa yang dilihatnya bisa 
terbakar, khawatir terjadinya hal itu, saat berjalan ia lebih sering menatap langit, bagaikan orang yang sombong. Sejak masa kanak 
kanak, ia suka berkhalwat dan riyadhoh, pernah empat puluh hari lebih perutnya tak terisi makanan dan minuman. Ia lebih memilih diam 
dan berbicara dengan bahasa isyarat, bila ingin berkomunikasi dengan seseorang. Ia tak sedetikpun lepas dari kalimat toyyibah, berdzikir 
dan bersholawat. 

Pada usia dini beliau telah hafal Al-Quran, untuk memperdalam ilmu agama ia berguru kepada syaikh Abdul Qadir al-Jailani dan syaikh 
Ahmad Rifai. Suatu hari, ketika beliau telah sampai ketingkatannya, Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, menawarkan kepadanya: “Manakah 
yang kau inginkan ya Ahmad Badawi, kunci Masyriq atau Maghrib, akan kuberikan untukmu”, hal yang sama juga diucapkan oleh 
gurunya Syaikh Ahmad Rifai, dengan lembut, dan karna menjaga tatakrama murid kepada gurunya, ia menjawab; Aku tak mengambil 
kunci kecuali dari al-Fattah (Allah ). 

Peninggalan syaikh Ahmad Badawi yang sangat utama, yaitu bacaan shalawat badawiyah sughro dan shalawat badawiyah kubro. 

Syaikh Abu Hasan asy-Syazili 
Keramat itu tidak diberikan kepada orang yang mencarinya dan menuruti keinginan nafsunya dan tidak pula diberikan kepada orang yang 
badannya digunakan untuk mencari keramat. Yang diberi keramat hanya orang yang tidak merasa diri dan amalnya, akan tetapi dia selalu 
tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang disenangi Allah dan merasa mendapat anugerah (fadhal) dari Allah semata, tidak menaruh 
harapan dari kebiasaan diri dan amalnya. 

Di antara keramatnya para Shiddiqin ialah : 
1. Selalu taat dan ingat pada Allah swt. secara istiqamah (kontineu). 
2. Zuhud (meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi). 
3. Bisa menjalankan perkara yang luar bisa, seperti melipat bumi, berjalan di atas air dan sebagainya. 

Diantara keramatnya Wali Qutub ialah : 
1. Mampu memberi bantuan berupa rahmat dan pemeliharaan yang khusus dari Allah swt. 
2. Mampu menggantikan Wali Qutub yang lain. 
3. Mampu membantu malaikat memikul Arsy. 
4. Hatinya terbuka dari haqiqat dzatnya Allah swt. dengan disertai sifat-sifat-Nya. 

Beliau pernah dimintai penjelasan tentang siapa saja yang menjadi gurunya. Kemudian beliau menjawab, Guruku adalah Syaikh Abdus 
Salam ibnu Masyisy, akan tetapi sekarang aku sudah menyelami dan minum sepuluh lautan ilmu. Lima dari bumi yaitu dari Rasululah saw, 
Abu Bakar r.a, Umar bin Khattab r.a, Usman bin Affan r.a dan Ali bin Abi Thalib r.a, dan lima dari langit yaitu dari malaikat Jibril, 
Mika’il, Isrofil, Izro’il dan ruh yang agung. 
Beliau pernah berkata, Aku diberi tahu catatan muridku dan muridnya muridku, semua sampai hari kiamat, yang lebarnya sejauh mata 
memandang, semua itu mereka bebas dari neraka. Jikalau lisanku tak terkendalikan oleh syariat, aku pasti bisa memberi tahu tentang 
kejadian apa saja yang akan terjadi besok sampai hari kiamat. Syekh Abu Abdillah Asy-Syathibi berkata, Aku setiap malam banyak 



membaca Radiyallahu’an Asy-Syekh Abul Hasan dan dengan ini aku berwasilah meminta kepada Allah swt apa yang menjadi hajatku, 
maka terkabulkanlah apa saja permintaanku. 

Lalu aku bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad saw. dan aku bertanya, Ya Rasulallah, kalau seusai shalat lalu berwasilah membaca 
Radiya Allahu ˜An Asy-Syaikh Abu Hasan dan aku meminta apa saja kepada Allah swt, apa yang menjadi kebutuhanku lalu dikabulkan, 
seperti hal tersebut apakah diperbolehkan atau tidak?. Lalu Nabi saw menjawab, Abu Hasan itu anakku lahir batin, anak itu bagian yang 
tak terpisahkan dari orang tuanya, maka barang siapa bertawassul kepada Abu Hasan, maka berarti dia sama saja bertawassul kepadaku. 

Peninggalan syaikh Abu Hasan asy-Syazili yang sangat utama, yaitu Hizib Nashr dan Hizib Bahar. Orang yang mengamalkan Hizib Bahar 
dengan istiqomah, akan mendapat perlindungan dari segala bala. Bahkan, bila ada orang yang bermaksud jahat mau menyatroni 
rumahnya, ia akan melihat lautan air yang sangat luas. Si penyatron akan melakukan gerak renang layaknya orang yang akan 
menyelamatkan diri dari daya telan samudera. Bila di waktu malam, ia akan terus melakukan gerak renang sampai pagi tiba dan pemilik 
rumah menegurnya. Hizib Bahar ditulis syaikh Abu Hasan asy-Syazili di Laut Merah (Laut Qulzum). 

Di laut yang membelah Asia dan Afrika itu syaikh Abu Hasan asy-Syazili pernah berlayar menumpang perahu. Di tengah laut tidak angin 
bertiup, sehingga perahu tidak bisa berlayar selama beberapa hari. Dan, beberapa saat kemudian Syaikh al-Syadzili melihat Rasulullah. 
Beliau datang membawa kabar gembira. Lalu, menuntun syaikh Abu Hasan asy-Syazili melafazkan doa-doa. Usai syaikh Abu Hasan asy-
Syazili membaca doa, angin bertiup dan kapal kembali berlayar. 
 

55. Sholawat Jauharatul Kamal  

Sholawat Jauharatul Kamal keutamaannya sangat banyak, diantaranya : 

1. 1 x sholawat jauharatul kamal menyamai tasbih seluruh alam 3 x. 

2. Jika dibaca sebanyak 7 x tiap hari dengan istiqomah Rasulullah SAW. Cinta pada orang tersebut dengan cinta dan 

perhatian khusus. 

3. Jika dibaca 7 x sebelum tidur dengan istiqomah akan bermimpi Rasulullah SAW, dengan catatan ketika akan tidur harus 

punya wudlu' dan pakaian serta tempat harus suci. 

4. Rasulullah dan sahabat yang empat serta syeh hadir pada bacaan ke tujuh dan tetap mendampingi sampai berhenti 

membaca. 

5. Jika dibaca 12 x kemudian mengucapkan : 

Hadzihi hadiyyatun minni ilaika ya Rasullalloh .Artinya: Ini semua hadiah dariku pada Engkau wahai Rosullulloh. 

Maka mendapat keutamaan sebagaimana ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan para Auliya' serta sholihin dari zaman 

awwalul wujud sampai waktu dibaca sholawat jauharatul kamal 

6. Jika mengalami kesulitan yang sangat, bacalah jauharatul kamal 70 x maka Allah akan melepas kesusahan itu secepatnya. 

- Dan masih banyak lagi  

   
 

Artinya 
 
Artinya 
Ya Allah, Limpahilah Rahmat dan Kesejahteraan ke atas Hakikat Rahmat Ilahi, mutiara yang terang benderang memancar 
dengan rahasia pengertian dan pernyataan, cahaya segala sesuatu yang menjadikan manusia wadah Kebenaran Ilahi, yang 
bagaikan kilat memancar dengan melimpahkan curahan rahmat kepada setiap orang yang menghadap-Nya dari segenap 
lingkungan dan waktu, dan cahayaMu yang gemerlapan memenuhi dengannya wadah ciptaanMU dengan ketinggian 
pangkat. Ya Allah, Limpahilah Rahmat dan Kesejahteraan ke atas Hakikat Kebenaran yang mempernyatakan darinya 
naungan seluruh rahasia-rahasia hakikat yang memiliki kearifan tertinggi, yang selalu merintis jalanMU yang sempurna. Ya 
Allah, Limpahilah Rahmat dan Kesejahteraan ke atas penyeru Kebenaran dengan Kebenaran yang menjadi Gedung 
Teragung, Sumber untuk segala limpahanMu yang darimu kepadaMU meliputi cahaya yang terpilih. Rahmat Allah ke atasnya 
juga kepada keluarganya dengan rahmat membukakan kami dengannya haqiqat. 
 
 Bacaan Jauharatul Kamal ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Silahkan mencari ijazah dari guru yang memiliki ijazah 
untuk mengamalkanya. 
 
Keutamaan Shalawat ini sangat banyak, diantaranya :  
1. Di baca 1 x sholawat jauharatul kamal menyamai tasbih seluruh alam 3 x. 
2. Di baca sebanyak 7 x tiap hari dengan istiqomah Rasulullah SAW. Cinta pada orang tersebut dengan cinta dan perhatian khusus. 
3. Di baca 7 x sebelum tidur dengan istiqomah akan bermimpi Rasulullah SAW, dengan catatan ketika akan tidur harus punya wudlu' dan 
pakaian serta tempat harus suci. 
4. Rasulullah dan sahabat yang empat (Abu bakar, Umar, Ustman, dan  Ali) serta Syaikh Ahmad Tijani hadir pada bacaan ke tujuh dan 
tetap mendampingi sampai berhenti membaca, makanya membaca shalawat ini di haruskan dalam keadaan suci/berwudlu, tempatnya juga 
harus suci dari najis dan juga cukup luas. 
5. Jika dibaca 12 x kemudian mengucapkan : 
“Hadzihi hadiyyatun minni ilaika ya Rasullalloh” Artinya : Ini semua hadiah dariku pada Engkau wahai Rosullulloh. Maka mendapat 
keutamaan sebagaimana ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan para Auliya' serta sholihin dari zaman awwalul wujud sampai waktu 
dibaca sholawat jauharatul kamal 
6. Jika mengalami kesulitan yang sangat, bacalah jauharatul kamal 70 x maka Allah akan melepas kesusahan itu secepatnya. 
- Dan masih banyak lagi 
 
Shalawat Jauharatul Kamaal ini bisa langsung teman-teman amalkan,  sambil  teman-teman berusaha untuk mencari ijazah dari 
guru yang mempunyai sanad tsiqoh (jalur kuat) yang sampai kepada Syaikh Qutb Ahmad Tijani. 



Sholawat Ismul Alaihil A'dzhami As-Syaikh Al Qutb Muhammad Taqiyudin Ad-Dimsyiqi 
Ini shalawat As-syekh Al-Arif Al-Imam As-sayyidi Muhammad Taqiuddin Ad-Damsyiq ( Shahib Aqidatul Ghaib waThariq Rijalul Ghaib 
Qodasallahu Sirrohu wa Nafa`na bihi.Amin ) 
Tertulis dalam kitab Saadatud Dara`in karya Syekh Yusup bin Ismail An-Nabhani. Sholawat 
inilah yang sering digunakan sebagai wasilah untuk bertemu dengan Nabiyullah Khidir AS. Allohumma inni as- aluka bismikal A’dhoomil 
maktuubi min nuuri wajHikal a’laa al-mu-abbadid-daa-imil baqiil mukhollad. Fii Qolbi nabiyyika wa rosuulika Muhammad. 
Wa as-aluka bismikal a’dhoomi waahidi biwahdatil ahadil muta’aalii ‘an wahdatil kammi wal’adad.Al-Muqoddasi ‘an kulli ahaad. 
Bihaqqi…( baca surah Al-Ikhlas dari Basmalah sampai akhir surat ). An tusholliya ‘alaa Sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujuudi was-
sababil 
a’dhoomi likulli maujuudi sholaatan tu- tsab-bitu fii Qolbil Iimaani watuhaffidhunil Qur-aan, wa tufah-himunii minhul ayaati wa taftahuli 
bihaa nuurol jannati wa nuuron na’iim wa nuuron 
nadhoori ilaa wajhikal kariimi wa ‘alaa alihi wa shohbihi wa sallim. 
Terjemah dan ma’nanya : 

`Ya Allah aku mohon kepadaMu dengan AsmaMu yang Agung, yang tertulis dari cahaya wajahMU yang maha Tinggi dan maha Besar, 
yang kekal dan abadi, di dalam kalbu Rasul dan NabiMU Muhammad SAW.Aku memohon dengan AsmaMU yang Agung dan Tunggal 
dengan kesatuan yang manunggal, yang Maha Agung dari kesatuan jumlah, dan maha Suci dari setiap sesuatu, dan dengan hak 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM. QULHUALLAHU AHAD. ALLAHU SSHOMAD. LAM YALID WALAM YULAD WALAM 
YAKUL LAHU KUFUWAN AHAD. 

Semoga Engkau limpahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad SAW, rahasia kehidupan yang ada, sebab terbesar bagi semua 
yang ada, dengan shalawat yang menetapkan iman dalam dadaku, dan mendorongku agar menghapalkan Alquran, dan memberikan 
pemahaman padaku akan ayat-ayatnya, membukakan padaku dengannya cahaya surga dan 
cahaya nikmat, serta cahaya pandangan kepada wajahMu yang Mulia, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.Limpahkan pula salam 
sejahtera padanya.`Dalam satu risalahnya tentang Ismul A`dhom disebutkan faedah tasarruf dengan shalawat ini mengandung rahasia luar 
biasa, antara lain : 

1. Jika dibaca 100x tiap hari akan mendapatkan kedudukan wali dari Auliya Allah. 

2. Apabila dibaca 1000x tiap hari, engkau akan dapat memberi nafkah secara ghaib.Dengan kata lain bila ada keperluan masukkanlah 
tanganmu kedalam satu, maka akan engkau dapatkan yang engkau perlukan. 

3. Untuk membinasakan orang zholim, dibaca pada malam sabtu 1000x maka engkau akan melihat keajaibannya, kebinasaannya.( hati-hati 
jangan sembarangan, bisa kena diri sendiri ) 

4. Untuk mencegah perampok dan musuh yang banyak, ambillah segenggam tanah dari bawah telapak kaki sebelah kiri, bacakan shalawat 
ini 7x, tiupkan pada tanah tersebut ( dijampikan ) dan 
lemparkan kearah dimana musuh/perampok berada, akan terjadi kebinasaan pada mereka seketika. 

5. Untuk mengembalikan barang hilang dam melunasi hutang, bacalah tiap hari 7x.Tiap mulai satukali diniatkan pahala yang engkau baca 
dihadiahkan keHadratun Rasulullah, keluarganya, 
sahabatnya, serta pada Rijalul Ghaib dan Ashaabun Naubah dan kepada pemimpin mereka. Dan berniat bila hajatmu tercapai engkau 
bersedekah dengan makanan dan pahalanya untuk mereka. Atau kau dapat memberi makan orang miskin sebagai terima kasih kepada Allah 
karena barokah merekalah dan shalawat ini sehingga hajatmu tercapai.Insya Allah. 

6. Untuk sakit kepala, demam, sakit mata, migrant ( sakit kepala sebelah ) dibacakan pada 
air mawar 7x dan diminumkan pada sisakit.Insya Allah sembuh ! 

7. Untuk melancarkan air susu bagi manusia atau hewan ternak, ambil air dari mata air 
( sumur ) baca shalawat ini 7x diusapkan pada teteknya dan diminum, maka air susunya akan banyak.Insya Allah. 

8. Untuk kencing tersumbat ( kencing batu ) dan wanita yang akan melahirkan ( susah melahirkan ) dibacakan seperti diatas.  

9. Untuk sesaknafas, medu, rasa takut, sering mimpi yang tidak enak/menakutkan, masuk 
angin, sakit dada, TBC, sulit tidur bikinlah air jampian seperti tadi dan dikerjakan / 
diminum MALAM HARI. 

10. Dibaca untuk perempuan/laki-laki agar cepat menemukan jodohnya, dibikin air 
diminumkan pasti banyak yang menyukainya dan cepat menemukan jodohnya. Sudah dibuktikan !! 

11. Bila didawamkan/rutin dibaca 100x setiap hari selama 40 hari, engkau akan menjadi seorang Arif mungkin Kasyaf. 

12. Untuk wanita yang menginginkan anak/mandul dibaca di air seperti diatas pada MALAM JUM`AT dan diminumkan kemudian 
berhubungan suami istri pada malam itu juga, dia akan hamil, Insya Allah yang telah dicoba pada air untuk diminumkan dan dimandikan. 

Catatan Semua faedah shalawat tersebut kami dapatkan dari dalam kitab Saadatud Dara`in karya Syekh Yusup bin Ismail An-Nabhani 
dengan terjemahan dari Syaikhina Habib Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihab. 

Sholawat munjiyat  ت�BBBBB�V0� ات��BBBBB� adalah salah satu bacaan doa yang biasa dibaca setelah solat fardhu atau pada berbagai pertemuan. 

ُ@�0َ ِ�َ/� ِ�4َ0َْك َأْ�َ�M ا�4ََر�Eَِت َو2َُ�ّ��0َ1ُ ِ�َ/� ا�َ�ُ/َ�َ \"�َ W5�M َ��\4َِ&� 4ٍ�َ��ُ َ�َ�ٌة jَ�ْ�ِEَ =َ�ِ �/َ�ِ �0َ�ْV0ْ2ُ اkَهْ�َاِل َواkََ��ِت َوjَ��ِEَ �/� �0َ�َ M#ِGْ2َ ا��Eَ��َِت َو2َُ�/\ُ�َ&� ِ�َ/� ِ�ْ= jِ�ْ�ِEَ ا�َ��r�ِّت َو2َْ�َ�
 َأْ'َ!M ا��1ََ(�ِت ِ�ْ= jِ�ْ�ِEَ ا��sََ�اِت M�ِ ا�َ�َ��ِة
 َوَ�ْ@4َ ا�َ�َ��ِت

Artinya: Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan rahmat itu Engkau akan 
menyelamatkan kita dari semua keadaan yang mendebarkan dan dari semua cobaan yang dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan 
kepada kita hajat, Yang dengan rahmat itu Engkau akan membersihkan kita dari semua keburukan/kesalahan. Yang dengan rahmat itu 
Engkau akan mengangkat kita kepada setinggi-tinggi derajat.Yang dengan rahmat itu pula Engkau akan menyampaikan kita kepada 
sesempurna-sempurnanya semua maksud dari semua kebaikan pada waktu hidup dan setelah mati 

 ا��/5 �" ��
 &�ر ا>&�ار َوِ��\ اَ>�َ�اِر َو�2ِ َ(�ِق اَ>Tَ��ِر َوQ�َِ+�ِح َ��ِب ا�َ�َ��ِر َ��\4W��َ�ُ �&َ4ِ ا�s�َُ+�ِر َواِ�ِ� اَ>�َ/�ر َوا�َ�� ِ�ِ� اَ>:َ��ِر َ�4ََد ِ&َ@5ِ اِ< َوِا�َ#�ِ�ِ�



Allahumma shalli 'alaa nuuril anwaari wasirril asraari, watiryaaqil aghyaari wamiftaahi baabil yasaari, sayyidinaa wamaulaana 
Muhammadinil muhtaari wa aalihil ath haari wa ash haabihil ahyaari 'adada ni'amillaahi wa ifdhaalih. 

Artinya : 

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada cahaya dari segala cahaya, rahasia dari segenap rahasia, penawar duka dan kebingungan, pembuka 
pintu kemudahan, yakni junjungan kami, Nabi Muhammad saw yang terpilih, keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia 
sebanyak hitungan nikmat Allah SWT dan karunia Nya 

Keutamaan dan khasiat sholawat Nurul anwar : 

Sholawat ini bersumber dari wali quthub Sayyid Ahmad al Badawi ra. menurutnya, keutamaan dan kegunaannya sholawat ini adalah : 

Jika dibaca setiap selesai shalat fardhu, maka akan terhindar dari segala mara bahaya dan memperoleh rizki dengan mudah 
Jika dibaca 7 kali sebelum tidur, insya Allah akan terhindar dari sihir yang dilakukan orang jahat 
Jika dibaca 100 kali sehari semalam, akan memperoleh cahaya Illahi, menolak bencana, mendapat rizki lahir batin 

SHOLAWAT SHIFAA 

َ��ِّ َ"�َّ 5ُ/�َ�أَ ��َِّ4ََّ�ُ�� َ�ِ&4 �ٍSِِّ 

 َ�ِ/Qِ�َRَ�ِو نَاy�َ4ِْا َ�ِ��َ�َ�و َ�ِ/Rَاَوَدِو ْبُ�ُ��Gا
ِ ِ�ْ�َ�َ�ِو ِ�َ�أ َ
َ�َ�و َ�ِ/hَ�ِ�َ Rِو رَ�ْ!y�َِاْرُ�َ&و

ْ 5ََّ�َ�و
Allahuma sholi ala syaidina 
muhammadin tibbil qulubi 

wadawa iha wa’afiatil abdani 
wasyifa iha wannuril abshori 

wadiyaa iha wa ala alihi 
wasohbihi wassalim 

sholawat Burdah... 

Huwal habibul ladhi turja 
shafa’atuhu 

Likulli hawlin minal ahwali 
muqtahami 

Ya rabbi bil Mustafa balligh 
maqasidana 

Waghfir lana ma mada ya wasi’al 
karami 

Mawlaya salli wa sallim daiman 
abada 

‘Ala habibika khayril khalqi 
kullihimi 

Ya rabbi bil Mustafa balligh 
maqasidana 

Waghfir lana ma mada ya wasi’al 
karami. 

Sholawat Tibbil Qulub 
ALLAAHUMMA SHALLI 'ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIN TIBBIL  QULUUBI WADAWAAIHAA WA'AAFIYATIL 
ABDAANI WASYIFAAIHAA WANUURIL ABSHAARI WADLIYAAIHAA  WAQUWWATIL AJSAADI WAL ARWAAHI 

WAGHIDAA IHA WA'ALAA AALIHI WASHAHBIHI AJMA'IIN " 

Artinya : 

Ya Allah curahkanlah rahmat kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan 
kesembuhannya dan sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahayanya dan merupakan makanan pokok jasmani maupun rohani, 

Semoga sholawat dan salam tercurahkan pula kepada keluarga serta para shahabat-shahabatnya. 

Fadhilah dan Khasiat Sholawat Tibbil Qulub : 

Untuk menyembuhkan penyakit perut, sholawat ini dibaca 7 x, tiap-tiap satu kali ditiupkan pada satu gelas air kemudian diminum. Atau 
sholawat ini dibaca 7 x tiap kali membaca dituipkan pada telapak tangan kemudian diusapkan pada perut yang sakit, Insya Allah akan 

segera sembuh dengan ijin Allah. Untuk hati yang sempit was-was dan bingung alias sumpek bacalah sholawat ini sebanyak-banyaknya, 
agar kita dijauhkan dari berbagai penyakit bacalah sholawat ini sebagai wirid setelah shalat maktubah (shalat fardlu) Insya Allah akan 

terhindar dari segala macam penyakit 

PERHATIAN.... Bagi siapa saja yg ingin mengamalkan/menjalankan dzikir do'a dan sholawat mohon untuk bertanya dan HARUS di 
ijazahi artinya minta izin untuk menjalankannya supaya tahu dan mengerti tujuan dan maksud jangan disalah gunakan bisa berakibat fatal 

bagi yg kurang jelas silahkan INBOX kami siap menjelaskan serta memberikan info yg benar caranya selamat berdo'a semoga hasil 
maksud By Admin 

Sholawat Jauharatul Kamal keutamaannya sangat banyak, diantaranya : 
 
1. 1 x sholawat jauharatul kamal menyamai tasbih seluruh alam 3 x. 
2. Jika dibaca sebanyak 7 x tiap hari dengan istiqomah Rasulullah SAW. Cinta pada orang tersebut dengan cinta dan 
perhatian khusus. 
3. Jika dibaca 7 x sebelum tidur dengan istiqomah akan bermimpi Rasulullah SAW, dengan catatan ketika akan tidur harus 
punya wudlu' dan pakaian serta tempat harus suci. 
4. Rasulullah dan sahabat yang empat serta syeh hadir pada bacaan ke tujuh dan tetap mendampingi sampai berhenti 
membaca. 
5. Jika dibaca 12 x kemudian mengucapkan : 
Hadzihi hadiyyatun minni ilaika ya Rasullalloh .Artinya: Ini semua hadiah dariku pada Engkau wahai Rosullulloh. 
Maka mendapat keutamaan sebagaimana ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan para Auliya' serta sholihin dari zaman 
awwalul wujud sampai waktu dibaca sholawat jauharatul kamal 



6. Jika mengalami kesulitan yang sangat, bacalah jauharatul kamal 70 x maka Allah akan melepas kesusahan itu secepatnya. 
- Dan masih banyak lagi 
 
 
56. Sholawat Sirri - Ibnu Arabi  

Assalamualaikum, Berikut adalah sholawat Sirri dari Syaikh Muhyidin Ibnu Arabi.  Semoga kita mendapaktan fadilah dan 

keberkahan dalam mengamalkan sholawat ini. 

Berikut adalah sholawat Sirri dari Syaikh Muhyidin Ibnu Arabi. 

Semoga kita mendapaktan fadilah dan keberkahan dalam mengamalkan sholawat ini. 

 

Sholawat Sirri - Ibnu Arabi  

Assalamualaikum, 
 

Berikut adalah sholawat Sirri dari Syaikh Muhyidin Ibnu Arabi.  
Semoga kita mendapaktan fadilah dan keberkahan dalam mengamalkan sholawat ini. 

 
 

  

 

 

 

57. Sholawat Mudhariyah  

Sholawat ini adalah salah satu karya agung dari Imam Bushiri selain qashidah Burdah, yang disambut baik oleh para ahli syair 

ulung dari Ma-syriq sampai Maghrib di seluruh dunia.Seperti halnya di Hadhramaut, di daerah-daerah lain di Yaman, qashidah 

Burdah biasa dibaca setiap Jumat subuh atau Senin sore (ashar). Bahkan para ulama Al-Azhar, Mesir, meluangkan waktu 

khusus pada hari Kamis untuk membaca, mempelajari, dan menerang-kan makna-makna yang terkandung 

didalamnya. Hingga saat ini studi Burdah masih terns dilakukan di masjid-masjid besar di Mesir, seperti Masjid Al-Husain dan 

Masjid Zainab.Shalawat Mudhariyah adalah salah satu syair shalawat karya Imam Al-Bu-Shiri yang sangat besar 

keutamaannya. Shalawat ini dibaca secara rutin oleh ulama besar di banyak tempat.Keberkah annya banyak dirasakan para 

pembaca-nya dari waktu ke waktu. 

Sholawat Mudhariyah 

 

Sholawat ini adalah salah satu karya agung dari Imam Bushiri selain qashidahBurdah, yang disambut baik oleh para ahli syair ulung dari 
Ma-syriq sampai Maghrib di seluruh dunia. 
Seperti halnya di Hadhramaut, di daerah-daerah lain di Yaman, qashidah Burdah biasa dibaca setiap Jumat subuh atau Senin sore (ashar). 
Bahkan para ulama Al-Azhar, Mesir, meluangkan waktu khusus pada hari Kamis untuk membaca, mempelajari, dan menerang-kan makna-
makna yang terkandung didalamnya. Hingga saat ini pengajian Burdah masih terns dilakukan di masjid-masjid besar di Mesir, seperti 
Masjid Al-Husain dan Masjid Zainab. 
Shalawat Mudhariyah adalah salah satu syair shalawat karya Imam Al-Bu-shiri yang sangat besar keutamaannya. Shalawat ini dibaca 
secara rutin oleh ulama besar di banyak tempat. Keberkahannya banyak dirasakan para pembaca-nya dari waktu ke waktu. 
Disebut Shalawat Mudhariyah karena salah satu datuk Nabi Muhammad, yang bernama Mudhar disebutkan dalam shalawat ini, hingga 
kemudian menjadi nama populer qashidah ini. Biasa-nya shalawat ini dibaca setelah pembacaan qashidah Burdah, sebelum majelis diakhiri 
dengan pembacaan qashidah Al-Muhammadiyah yang juga salah satu syair karya beliau. 
Shalawat Mudhariyah juga bagus bila dibaca sendiri, dan lebih bagus lagi bila dibaca bersama-sama setelah mendengarkan pengajian rutin 
mingguan atau bulanan. Baik juga dibacapada waktu-waktu utama, seperti Jumat sore sesudah ashar atau pada malam Jumat-nya. 
Salah satu keistimewaan shalawat ini disebutkan dalam kitab Bughyah Ahl Al-'Ibadah wa Al-Aurad Syarh Ratib Quthb Zamanih Al-
Haddad, karya Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Haddad. Dikisahkan, Al-Imam Muhammad Al-Bushiri menyusun shalawat ini di pinggir 
pantai. la memulai tulisanya dengan kata-kata shalawat seperti yang terdapat mulai pada bait pertama sampai kedua dan seterusnya. Ketika 



sampai pada syair nomor 34 yang berbunyi"Tsummash-shalatu ‘alal-mukhtari ma tala’at, syamsun-na-hdri wa ma qad syasya’al-qamaru, 
kemudian sebagai penutup cucurkan shalawat-Mu imtuk Al-Mukhtar (rasul pilihan) selama masih terbit matahari dan selama bulan masih 
memancarkan cahaya sinarnya", tiba-tibadari tengah laut datang seorang laki-lakiyang ber-lari di atas air menghampirinya sampai berdiri di 
hadapannya, lalu berkata, "Cukup, akhirilah shalawatmu sampai bait ini, karena kamu telah membuat lelah para malaikat yang mencatat ke-
utamaan pahala shalawat ini." 
Imam Bushiri pun segera menutup shalawatnya dengan permohonan ridha Allah untuk keluarga Rasulullah dan para sahabatnya. 
Al-Imam Al-Bushiri mengembuskan napasnya yang terakhir di kota Iskan-dariyah, Mesir, pada tahun 696 H atau 1296 M. la dimakamkan 
di samping sebuah masjid besar yang bersambung dengan makamnya, tak jauh dari masjid dan makam sang guru, Syaikh Al-Imam Abu 
Al-'Abbas Al-Mursi. 
Di tembok kubah makamnya terda pat tulisan-tulisan syair qashidah Burdah karya beliau dengan kaligrafi yang indah menawan. Sampai 
sekarang makambeliau masih ramai diziarahi umat Islam dari berbagai penjuru dunia. 
Berikut dibawah adalah sholawat Muhdariyan untuk kita amalkan, SemogaAllah SWT melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya untuk 
Imam Bushiri, guru-gurunya, dan umat Islam pada umumnya. Amin 

Sholawat ini adalah salah satu karya agung dari Imam Bushiri selain qashidah Burdah, yang disambut baik oleh para ahli syair ulung dari 
Ma-syriq sampai Maghrib di seluruh dunia. 
 
Seperti halnya di Hadhramaut, di daerah-daerah lain di Yaman, qashidah Burdah biasa dibaca setiap Jumat subuh atau Senin sore (ashar). 
Bahkan para ulama Al-Azhar, Mesir, meluangkan waktu khusus pada hari Kamis untuk membaca, mempelajari, dan menerang-kan makna-
makna yang terkandung didalamnya. Hingga saat ini pengajian Burdah masih terns dilakukan di masjid-masjid besar di Mesir, seperti 
Masjid Al-Husain dan Masjid Zainab. 
 
Shalawat Mudhariyah adalah salah satu syair shalawat karya Imam Al-Bu-shiri yang sangat besar keutamaannya. Shalawat ini dibaca 
secara rutin oleh ulama besar di banyak tempat. Keberkah annya banyak dirasakan para pembaca-nya dari waktu ke waktu. 
 
Disebut Shalawat Mudhariyah karena salah satu datuk Nabi Muhammad, yang bernama Mudhar disebutkan dalam shalawat ini, hingga 
kemudian menjadi nama populer qashidah ini. Biasa-nya shalawat ini dibaca setelah pembacaan qashidah Burdah, sebelum majelis diakhiri 
dengan pembacaan qashidah Al-Muhammadiyah yang juga salah satu syair karya beliau. 
 
Shalawat Mudhariyah juga bagus bila dibaca sendiri, dan lebih bagus lagi bila dibaca bersama-sama setelah mendengarkan pengajian rutin 
mingguan atau bulanan. Baik juga dibaca pada waktu-waktu utama, seperti Jumat sore sesudah ashar atau pada malam Jumat-nya. 
 
Salah satu keistimewaan shalawat ini disebutkan dalam kitab Bughyah Ahl Al-'Ibadah wa Al-Aurad Syarh Ratib Quthb Zamanih Al-
Haddad, karya Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Haddad. Dikisahkan, Al-Imam Muhammad Al-Bushiri menyusun shalawat ini di pinggir 
pantai. la memulai tulisanya dengan kata-kata shalawat seperti yang terdapat mulai pada bait pertama sampai kedua dan seterusnya. Ketika 
sampai pada syair nomor 34 yang berbunyi "Tsummash-shalatu ‘alal-mukhtari ma tala’at, syamsun-na-hdri wa ma qad syasya’al-qamaru, 
kemudian sebagai penutup cucurkan shalawat-Mu imtuk Al-Mukhtar (rasul pilihan) selama masih terbit matahari dan selama bulan masih 
memancarkan cahaya sinarnya", tiba-tiba dari tengah laut datang seorang laki-laki yang ber-lari di atas air menghampirinya sampai berdiri 
di hadapannya, lalu berkata, "Cukup, akhirilah shalawatmu sampai bait ini, karena kamu telah membuat lelah para malaikat yang mencatat 
ke-utamaan pahala shalawat ini." 
Imam Bushiri pun segera menutup shalawatnya dengan permohonan ridha Allah untuk keluarga Rasulullah dan para sahabatnya. 
 
Al-Imam Al-Bushiri mengembuskan napasnya yang terakhir di kota Iskan-dariyah, Mesir, pada tahun 696 H atau 1296 M. la dimakamkan 
di samping sebuah masjid besar yang bersambung dengan makamnya, tak jauh dari masjid dan makam sang guru, Syaikh Al-Imam Abu 
Al-'Abbas Al-Mursi. 
 
Di tembok kubah makamnya terda pat tulisan-tulisan syair qashidah Burdah karya beliau dengan kaligrafi yang indah menawan. Sampai 
sekarang makam beliau masih ramai diziarahi umat Islam dari berbagai penjuru dunia. 
 
Berikut dibawah adalah sholawat Muhdariyan untuk kita amalkan, Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya untuk 
Imam Bushiri, guru-gurunya, dan umat Islam pada umumnya. Amin 
 
  Shalawat Mudhoriyah 

Diantara para pengubah qoshidah yg dikenal didunia Isalm,ImamAl Bushiri menempati posisi tersendiri. Qoshidahnya AlBurdah 
merupakan syair yg sangat termasyur dan di kenal secara luas diberbagai belahan dunia. 
Dalam banyak majelis potongan2 bait qoshidah tersebut sering kali di baca. 
Selain AL Burdah, banyak lagi karya Imam AL Bushiri,salah satunya cukup dikenal adalah Shalawat Mudhoriyah.Beberapa kitab tentang 
wirid2 dan dzikir2 memuat shalawat ini. 
Syaikh Muhammad bin Sa'id Al Bushiri Al Mishri adalah seorang ulama yg alim dan mengamalkan ilmunya, seorang yg sholeh dan hanyut 
dalam lautan cinta kepada ALLAH SWT dan Rasulullah. Ia berasal dari sebuah suku yg dikenal denbgan sebutan Bani Habnun di 
Maghrib(Maroko). 

 
Kedua orang tuanya berasal dari sebuah kampung Bushiri,sebuah perkampungan di Mesir. 
Karena itulah Ia menyandang Laqad/gelar Al Bushiri di belakang namanya,meski Ia sendiri lahir di kampung Dallas,hari selasa awal 
Syawwal 608H. Sejak muda Ia belajar kepada Ulama2 desar zamannya,seperti Syaikh Abu Hibban dan Syaikh Abu AL Fath bin Sayyidina 
Al Yanuri, pengarang kitab sejarah Rasulullah yg berjudul UYUN AL ATSAR FI SIRAH SAYYID AL BASYAR. Imam Bushiri mengaji 
kepada Syaikh Al 'izbin Jama'ah Al Kinani,seoarang qadhi dinegeri Mesir.Salah satu bidang ilmu yg sangat digemari adalh ilmu sastra. 
 
Ia juga pernah belajar secara khusus kepada seorang Imam Besar,Imam Abu Al-'Abbas Al-Mursi yg dikenal sebagai seorang sufi besar dan 
waliyullah dikota Iskandariyah.Dibawah bimbingannya ia menempuh jalan sufistis hingga memperoleh cahaya kewalian dan menjadi 
seorang pakar tasawuf. 

 
SHALAWAT MUDHORIYAH 

Imam Bushiri telah banyak mengubah syair,sebagian diantaranya telah di cetak.Dan yg paling kenal qashidah Burdah yg disambut baik 
oleh para ahli syair ulung dari Maghribi sampai ketanah air kita. Shalawat Mudhoriyah adalah salah satu syair karya Imam AL Bushiri yg 
sangat besar keutamaanya.Dinamakan Modhoriyah karena salah satu Datuk Nabi Muhammad yg bernama Mudhor. 

Salah satu keistimewaan shalawat inidisebutjan dalam kitab BughyaAhl Al-'ibadah wa Al Aurad Syar Ratib Qutb Zamanih Al-Haddad 
karya Al Habib ALwibin Ahmad Al Haddad dikisahkan Imam Al Bushiri menyusun shalawat ini dipinggir pantai. Ketika sampai pada 
syair no.34 yg berbunyi'"Tsummash-sholatu'alal-mukhtarima thala'at,syamsun-nahari wa ma qad sya'sya'al qamaru,tiba-tiba dari tengah 
laut datang seorang laki-laki yg berlari diatas air menghampirinya sambil berdiri dihadapannya sambil berkata"Cukup,akhirilah 
shalawatmu sampai bait ini,karena kamu telah mebuat lelaha para malaikat yg mencataat keutamaan pahala shalawat ini. Imam Bushiri pun 
segera menutup shalawatnya dengan permohonan ridho Allah untuk keluarga Rasulullah dan para Sahabatnya. Imam Bushiri 



menghembuskan napas terakhir dikota iskandariyah,Mesir, pada tahun 696 H atau 1296 MIa dimakamkan disamping sebuah masjid besar 
yg bersambung dengan makamnya,tak jauh dari masjid dan makam sang guru,Syaikh Imam Abu AL Abbas Al Mursi. 

Berikut Sholawat Mudhoriyah beserta terjemahannya. 

Bismillahir-rahmanir-rahim 
 

Ya rabbi shalli'alal-mukhtari min mudharin. Wal-anbiya wa jami'irusli madzu-kiru. 
 

"Tuhanku,limpahkanlah rahmatMu untuk nabi pilihan dari suku Muhdar,juga untuk seluruh nabi dan rasul yg telah lalu." 
 

Wa shalli rabbi'alal-hadi wa syi'atihi, Wa shabihi man lithayyid-dini qad nasyaru. 
 

"Shalawat-Mu,wahai Tuhanku,atas nabi pembawa hidayah beserta seluruh pengikut dan shabatnya yg telah berjasa menyebarluaskan 
agama ini" 

 
Wa jahadu ma'ahu fillahi waj-tahadu. Wa hajaru wa lahu awaw wa qad nasharu. 

 
"Yg telah ikut berjihad dan berijtihad bersama beliau, jg yg ikut hijrah bersama Beliau, dan yg memberi tempat singgah serta 

memenangkan misi Beliau.' 
 

Wa bayyanul-fardha wal-masnuna wa'tashabu. Lillahi wa'tashamu billahi fantasharu. 
 

"Yg telah menerangkan hukum wajib dan sunah secara bersatu padu,berupaya tanpa pamrih, dan berpegang teguh pada agama Allah 
hingga mereka mendapatkan kemenangan." 

 
Azka shalatin wa anmaha wa asyrafaha. Yu'athirul-kauna rayyan nasyrihal-'athiru. 

 
"Yaitu shalawat-Mu yg suci sesuci-sucinya,sebanyak-banyaknya,dan semulia-mulianya,yg menerbarkan harum semerbak di seluruh alam semesta". 

 
Ma'buqatan bi'abiqil-miski zakiya-tan. Min thibiha arajur-ridwani yantasyiru. 

 
"Keharuman yg bercampur dengan misik kesturi yg mahal, yg aromanya tersebar luaslah keridloan-Mu". 

 
'Addal-hasha wats-tsara war-ramli yatba'uha. Najmus-sama wa nabatul-ardhi wal-madaru. 

 
"Sebanyak jumlah batuan,pasir beserta debunya, jg sebnayak bintang gemintang dilangit, tanaman, dan kerikil di bumi". 

 
Wa'adda wazni matsaqilil-jibali kama. Yalihi qathru jami'il-ma'i wal matharu. 

 
"Dan sejumlah beratnya timbangan gunung-gunung,sejumlah seluruh tetesan air yg mengalir dan air hujan". 

 
Wa'adda ma hawatil-asyjaru min waraqin. Wa kulli harfin ghada yutla wa yus-tatharu. 

 
"Juga sejumlah dedaunan yg terdapat di pepohonan,sebnayk semua huruf yg terbaca oleh lisan dan tertulis oleh pena". 

 
Wal-wahsyi wath-thairi wal-asmaki ma' na'amin. Yalihimul-jinnu wal-amlaku wal-basyaru. 

 
"Sebanyak jenis dan jumlah biantang liar,burung-burung,ikan dan hewan ternak. Juga sejumlah jin,malaikat dan manusia". 

 
Wadz-dzaru wan-namlu ma'jam'il hububi kadza. Wasy-sya'ru wash-shufu wal-arya-syu wal-wabaru. 

 
"Sebanyak jumlah atom,semut dan semua jenis biji-bijian, jg sejumlah helai rambut manusia,hewan, dan bulu segala jenis binatang". 

 
Wa ma ahatha bihil-ilmul-muhithu wa ma. Jara bihil-qalamul-ma'muru wal-qadaru. 

 
"Seluas kandungan ilmu Allah tentang makhluk dan apa yg ditulis qalam(pena) yg memuat suratan takdir". 

 
Wa'adda na'ma-ikal lati mananta biha. 'ALal-khala-iqi mudz kanu wa mudz husyiru. 

 
"Sebanyak nikmat-nikmat-Mu,yg telah Engkau karuniakan kepada semua makhluk-Mu yg dahulu dan yg akan datang". 

 
Wa 'adda miqdarihis-samil-ladzi syarufat. Bihin-nabiyyuna wal-amlaku wafta-kharu. 

 
"Setinggi jumlah derajat yg di capai oleh masing-masing nabi dan malaikat yg mulia,dengan maqam tersebut". 

 
Wa 'adda ma kanna fil-akwani ya sanadi. Wa ma yakunu ila an tub'atsash-shuwaru. 

 
"Sebanyak apa yg pernah ada kemudian tiada di alam jagat raya,dan apa yg masih ada maupun yg akan ada sampai kiamat". 

 
Fi kulli tharfati 'ainin yathrifuna biha. Ahlus-samawati wal-ardhina au yadzaru 

 
"Sebanyak tiap kedipan mata yg di gerakan setiap penduduk langit dan bumi." 

 
Mil-as-samawati wal-ardhina ma'a-jabalin. Wal-farsyi wal-'arsyi wal-kursiy wa ma hasharu. 

"Sepenuh isi langit dan bumi,gunung dan hamparan, dan seluas arsy,kursy,dan semua yg terdapat di dalamnya." 
 

Ma-a'damallahu maujuda wa auja-da ma'. Duman shalatan dawaman laisa tan hashiru 
 

"Yang terus-menerus tiada henti selama Allah meniadakan yg ada dan mengadakan yg tiada, dengan berkelanjutan tanpa batas." 
 

Tastaghriqul-'adda ma' jam'id-duhuri kama. Tuhithu bil-haddi la tubqi wa la tadzaru. 
 

"Yang melampai batas tanpa hitungan, dan menembus seluruh zaman,yg terus berjalan menjangkau apapun tanpa menyisakan." 
 

La ghayatan wantiha'an ya 'azhimu laha. Wa la laha amadun yuqdha fayu'tabaru 
 

"Yang tak berujung,tak berpangkal dan tak kenal habis, wahai Dzat Yang Maha Agung,Yang tak mengenal batas waktu hingga tak bisa di kira-kira." 
 



Wa 'adda adh'afi ma qad marra min 'adadin. Ma' dhi'fi adh'afihi ya man lahul-qadaru 
 

"Sebanyak jumlah kelipatan jumlah yg telah tersebut,ditambah kelipatan dari kelipatan tersebut,Wahai Dzat Yang Maha Kuasa melakukan segala sesuatu." 
 

Kama tuhibbu wa tardha sayyidi wa kama. Amartana an nushalliya anta muqtadiru 
 

"Seperti yg Engkau sukai dan ridloi,seperti Shalawat yg Engkau perintahkan kepada kami, Engkaulah Yang Maha Kuasa." 
 

Ma'as-salami kama qad marra min 'adadin. Rabbi wa dha'ifhuma wal-fardhlu muntasyiru. 
 

"Beserta salam yg jumlahnya juga sebanyak bilangan di atas,ya Rabbi. Bahkan lipat gandakan nilai bilangan shalawat dan salam kami 
terus-menerus.Anugerah-Mu tak terbatas." 

 
Wa kullu dzalika madhrubun bihaqqika fi. Anfasi khalqika in qallu wa in katsuru. 

 
"Dan setiap shalawat serta salam tersebut di kalikan dengan jumlah seluruh napas makhluk-Mu,baik yg sedikit maupun yg banyak." 

 
Ya Rabbi waghfir liqariha wa sami'iha. Wal-muslimina jami'an ainama hadharu. 

 
"Dan,Tuhanku,hapuskanlah dosa-dosa orang yg membaca shalawat ini,juga yg mendengarnya dan semua muslimin dimanapun mereka berada." 

 
Wa walidina wa ahlina wa jiritana. Wa kulluna sayyidi lil-afwi muftaqiru. 

 
"Juga kedua orang tua kami,tetangga kami. Dan kami semua,oh tuhan, sangat membutuhkan ampunan-Mu." 

 
Wa qad ataitu dzunuban la 'idada laha. Lakinna 'afwaka la yubqi wa la yadzaru. 

 
"Sungguh, aku telah melakukan dosa-dosa yg tak terhitung jumlahnya,namun luasnya ampunan-Mu dapat menghapuskan dosa-dosa 

tersebut sampai tak tersisa." 
 

Wal-hammu 'an kulli ma abghihi asyghalani. Wa qad ata khadi'an wal-qalbu munkasiru. 
 

"Kepayahan dalam usaha mencari apa yg kuharapkan telah menyita banyak waktuku,sekarang aku datang bersimpuh di hadapan-Mu dalam kehinaan." 
 

Arjuka ya Rabbi fid-daraini tarhamuna. Bijahi man fi yadaihi sabbahal-hajaru. 
 

"Tuhanku,aku memohon agar Engkau mengasihi kali didunia dan akhirat dengan kemuliaan orang yg batupun bertasbih di 
tangannya(Nabi Muhammad SAW)." 

 
Ya Rabbi a'zhim lana ajran wa magh-firatan. Fa inna judaka bahrun laisa yanhashiru. 

 
"Ya Tuhanku,besarkan dan limpahkan untuk kami pahala serta ampunan-Mu, karena kemurahan-Mu bagai lautan tak bertepi." 

 
Waqdhi duyunan lahal-akhlaqu dha-iqatun. Wa farrijil-karba 'anna anta muqtadiru. 

 
"Dan lunaskanlah hutang-hutang kami, yg membuat ruang gerak kami seakan menjadi sempit,dan bebaskan kami dari kesulitan yg 

menimpa kami, Engkau Maha kuasa." 
 

Wa kun lathifan bina fi kulli nazilatin. Luthfan jamilan bihil-ahwalu tanhasiru. 
 

"Dan kasihanilah kami pada setiap bencana yg melanda kami, karena dengan kasih-Mu segala yg menakutkan itu akan sirna." 
 

Bil-mushthafal-mujtaba kahiril-anami waman. Jalalatam nazalat fi madhihis-suwaru. 
 

"Dengan kemuliaan Al-Mushthafa Al-Mujtaba (Rasulullah), sebaik-baik manusia, yg telah turun ayat-ayat suci berisi pujian dan 
sanjungan terhadap Rasulullah." 

 
Tsummash-shalatu 'alal-mukhtari ma thala'at. Syamsun-nahari wama qad sya'sya'al qamaru. 

 
"Kemudian sebagai penutup,semoga kasih sayang-Mu selalu terlimpah untuk Al Mukhtar (Yang Terpilih,Rasulullah), selama matahari 

masih terbit dan rembulan masih memancarkan sinarnya." 
 

Tsummar-ridha 'an abi bakrin khalifatihi. Man qama min ba'dihi liddini yantashiru. 
 

"Kami memohon pula ridho-Mu untuk Khalifah Abu Bakar,yg telah berjasa mengemban misi agama ini setelah Beliau tiada hingga berhasil." 
 

Wa 'an abi hafshil-faruqi shahibihi. Man qauluhul-fashlu fi ahkamihi 'umaru. 
 

"Begitu pula untuk Abu Hafsh Al-Faruq Umar bin Khathab, orang yg perkataannya terkenal selalu benar dan yg tegas dalam berhukum." 
 

Wa jud li 'utsmana dzin-nuraini man kamulat. Lahul-mahasinu fid-daraini wazh-zhafaru. 
 

"Juga untuk Utsman bin Affan Dzun-Nurain (orang yg memiliki dua cahaya), yg memiliki kebaikan dan kemenangan sempurna dunia dan 
akhirat." 

 
Kadza 'aliyyun ma'abnaihi wa ummihima. Ahlul-'aba'i kama qad ja'anal-khabaru 

 
"Juga untuk Ali serta kedua putranya dan ibu kedua putranya (Sayidah Fatimah), mereka itu adalah Ahlul-Aba (keluarga dalam pelukan 

kasih sayng Nabi) sebagaimana di sebutkan dalam hadist." 
 

Khadza khadijatunal-kubrallati badzalat. Amwalaha lirasulollahi yantashiru 
 

"Begitu pula untuk Khodijah Al Kubra, wanita yg mengorbankan hartanya untuk dakwah Rasulullah hingga Beliau meraih kemenangan." 
 

Wath-thahiratu nisa-ul-musthafa wa kadza. Banatuhu wa banuhu kullama dzukiru. 
 

"Dan para wanita suci,istri-istri Nabi Al Musthafa,juga untuk putra dan putri beliau selama mereka dikenang." 
 

Sa'dun sa'idubnu 'sufin thalhstun wa abu. 'Ubaidata wa zubairun sadatun ghuraru. 
 

"Juga untuk para sahabat Nabi,Sa'ad bin Abi Waqas,Sa'id bin Jubair,Abdurahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah,Abu Ubaidah bin Jarrah 



dan Zubair bin Awwam,pemimpin-pemimpin yg berwibawa." 
 

Wa Hamzatun wa kadzal-'abbasu sayyiduna. Wanajluhul-habru man zalat bihil-ghiyaru 
 

"Begitu juga untuk Hamzah dan Abbas beserta putranya( Abdullah bin Abbas),seorang ulama yg dapat menyelesaikan berbagai masalah sesulit apapun." 
 

Wal-alu wash-shahbu wal-atba'u qathi-batan. Ma janna lailud-dayaji au badas-saharu 
 

"Dan untuk keluarga,sahabat, dan pengikutnya selama malam masih beredar,atau selama fajar masih menyingsing." 
 

Ma'ar-ridha minka fi 'afwin wa 'afiatin. Wa husni khatimatin in yanqadhil-'umru. 
 

"(Semua itu) beserta keridhaan,ampunan,serta kesejahteraan dari-Mu, dan semoga khusnul khatimah dapat tercapai menjelang ajal nanti." 
 

Itulah Shalawat Mudhariyah. 

58. Sholawat Nurul Al Qiyamah  

  
  

 
Ya Allah Wahai Tuhan kami  

Sholawat ke atas penghulu kami Muhammad dilimpahi 
Baginda lautan segala nur yang Engkau miliki  

Sumber segala asrarMu diperolehi 
Lisan penegak hujjah kebenaran Ilahi 

Dalam kerajaanMu baginda disanjung bak mempelai 
Imam segala makhluk di hadhrat Ilahi  
Hiasan kerajaanMu yang tiada terperi 
Gudang rahmatMu yang tiada dibatasi 

Jalan syariatMu yang menunjuki 
Dalam mentawhidMu kelazatan baginda kecapi 

Punca dan sebab wujud segala ciptaan Ilahi 
Makhluk paling terpilih antara segala pilihan Ilahi 

Ciptaan terawal daripada sinar cemerlang nur milik Ilahi 
Shalawat yang kekal abadi dengan berkekalannya Zat Ilahi 
Shalawat tiada diketahui kesudahannya selain ilmu Rabbi 

Shalawat yang Engkau redhai 
Shalawat yang diredhai Junjungan Nabi 
Shalawat yang dengannya kami diredhai 

Ya Rabbal `Aalamiin, Wahai Tuhan kami. 
 
Shalawat ini terkenal dengan nama "Nurul Qiyamah" dan banyak dinukilkan oleh para ulama kita yang mulia dalam karya-karya mereka. 
Di antaranya al-`Alim al-`Allaamah Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rahimahullah dalam "Afdhalus Shalawat `ala Sayyidis 
Saadaat", shalawat ke-27 pada halaman 78. Dinukilkan bahawa Sayyidi Ahmad ash-Shawi rahimahullah dan selain beliau menyatakan 
bahawa shalawat ini dinamakan dengan "Nur al-Qiyamah" kerana pembacanya akan memperolehi nur yang banyak pada hari kiamat nanti. 
Menurut sebahagian wali-wali besar shalawat ini diumpamakan dengan 14,000 shalawat. 
 

 
Dalam shalawat ini juga Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dirujuk sebagai ".. al-mutaqaddim min nuri dhiya-ik".... yakni 
makhluk yang paling awal diciptakan daripada sinar cemerlang nur yang dimiliki oleh Allah ta`ala, iaitu merujuk kepada awwaliyyah Nur 
Muhammad yang diterima oleh ramai para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jama`ah sebagai makhluk yang paling awal dijadikan Allah ta`ala 
mengikut tafsiran yang tidak bercanggah dengan aqidah dan syariah. Dan menarik juga untuk dinukilkan di sini bahawa Ra-isul 
Muhadditsin al-'Alim al-'Allaamah Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi ̀alaihi rahmatul Bari dalam "Fadhilat Shalawat" 
karangan beliau yang telah diterjemahkan turut memuatkan shalawat ini. Pada halaman 79 beliau menyatakan bahawa Syaikh Abdul Haq 
(seorang muhaddith dari Delhi) menulis dalam kitabnya "Targhib Ahli Sadat" menulis bahawa jika seseorang membaca shalawat ini (yakni 
Shalawat Nurul Qiyamah) 70 kali ketika hendak tidur, dia akan dapat melihat Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam dalam mimpinya. 
 
Buku terjemahan "Fadhilat Shalawat" bagi Mawlana Zakaria ini ese nampak udah dicetak dengan cetakan baru yang cantik dan kemas 
oleh pihak Inteampublishing dengan jodol "Kelebihan Selawat". Eloklah kome dapatkan sebelum habis stok, banyak manfaatnya untuk 
menambahkan lagi gemar kita bershalawat ke atas Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. 

 

Artinya: 

"Ya Allah! Limpahkanlah rahmat dan segala kesejahteraan ke atas penghulu dan junjungan kami, Muhammad; lautan 

cahayaMu, galian rahasiamu, lisan hujahmu, penganti kerajanMu, imam hadratMu, perhiasan kerajanMu, perbendaharaan 

rahmat, jalan syariatMu, orang yang berlazat-lezat dengan tauhidmu, insan yang sebenar- benar ada, sebab pada setiap 

maujud, penghulu segala penghulu makhlukMu, insan yang terdahulu dan cahaya sinar milikMu, dengan solawat yang 

berkelanjutan dengan berkekalannya ZatMu, yang tidak ada ujung baginya di bawah pengawasan ilmuMu, dengan solawat 

yang meridhakan Engkau, meridhakan Baginda dan Engkau meridhai kami, wahai Tuhan semesta alam! " 

  
 

Ya Allah Wahai Tuhan kami  
Sholawat ke atas penghulu kami Muhammad dilimpahi 

Baginda lautan segala nur yang Engkau miliki  
Sumber segala asrarMu diperolehi 



Lisan penegak hujjah kebenaran Ilahi 
Dalam kerajaanMu baginda disanjung bak mempelai 

Imam segala makhluk di hadhrat Ilahi  
Hiasan kerajaanMu yang tiada terperi 
Gudang rahmatMu yang tiada dibatasi 

Jalan syariatMu yang menunjuki 
Dalam mentawhidMu kelazatan baginda kecapi 

Punca dan sebab wujud segala ciptaan Ilahi 
Makhluk paling terpilih antara segala pilihan Ilahi 

Ciptaan terawal daripada sinar cemerlang nur milik Ilahi 
Shalawat yang kekal abadi dengan berkekalannya Zat Ilahi 
Shalawat tiada diketahui kesudahannya selain ilmu Rabbi 

Shalawat yang Engkau redhai 
Shalawat yang diredhai Junjungan Nabi 
Shalawat yang dengannya kami diredhai 

Ya Rabbal `Aalamiin, Wahai Tuhan kami. " 
 

 
Shalawat ini terkenal dengan nama "Nurul Qiyamah" dan banyak dinukilkan oleh para ulama kita yang mulia dalam karya-karya mereka. 
Di antaranya al-`Alim al-`Allaamah Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rahimahullah dalam "Afdhalus Shalawat `ala Sayyidis 
Saadaat", shalawat ke-27 pada halaman 78. Dinukilkan bahawa Sayyidi Ahmad ash-Shawi rahimahullah dan selain beliau menyatakan 
bahawa shalawat ini dinamakan dengan "Nur al-Qiyamah" kerana pembacanya akan memperolehi nur yang banyak pada hari kiamat nanti. 
Menurut sebahagian wali-wali besar shalawat ini diumpamakan dengan 14,000 shalawat. 
 

 
Dalam shalawat ini juga Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam dirujuk sebagai ".. al-mutaqaddim min nuri dhiya-ik".... yakni 
makhluk yang paling awal diciptakan daripada sinar cemerlang nur yang dimiliki oleh Allah ta`ala, iaitu merujuk kepada awwaliyyah Nur 
Muhammad yang diterima oleh ramai para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jama`ah sebagai makhluk yang paling awal dijadikan Allah ta`ala 
mengikut tafsiran yang tidak bercanggah dengan aqidah dan syariah. Dan menarik juga untuk dinukilkan di sini bahawa Ra-isul 
Muhadditsin al-'Alim al-'Allaamah Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi ̀alaihi rahmatul Bari dalam "Fadhilat Shalawat" 
karangan beliau yang telah diterjemahkan turut memuatkan shalawat ini. Pada halaman 79 beliau menyatakan bahawa Syaikh Abdul Haq 
(seorang muhaddith dari Delhi) menulis dalam kitabnya "Targhib Ahli Sadat" menulis bahawa jika seseorang membaca shalawat ini (yakni 
Shalawat Nurul Qiyamah) 70 kali ketika hendak tidur, dia akan dapat melihat Rasulullah shallaAllahu `alaihi wa sallam dalam mimpinya. 
 
Buku terjemahan "Fadhilat Shalawat" bagi Mawlana Zakaria ini ese nampak udah dicetak dengan cetakan baru yang cantik dan kemas 
oleh pihak Inteampublishing dengan jodol "Kelebihan Selawat". Eloklah kome dapatkan sebelum habis stok, banyak manfaatnya untuk 
menambahkan lagi gemar kita bershalawat ke atas Junjungan Nabi shallaAllahu `alaihi wa sallam. 

Artinya : 
“Ya Allah! Limpahkanlah rahmat dan segala kesejahteraan ke atas penghulu dan junjungan kami, Muhammad; lautan cahayaMu, galian 

rahasiaMu, lisan hujahMu, penganti kerajanMu, imam hadratMu, perhiasan kerajanMu,perbendaharaan rahmatMu, jalan syariatMu, orang 
yang berlazat-lazat dengan tauhidMu, insan yang sebenar-benar wujud, sebab pada setiap maujud, penghulu segala penghulu makhlukMu, 

insan yang terdahulu dan cahaya sinaran milikMu, dengan solawat yang berkekalan dengan berkekalannya ZatMu, yang tidak ada 
penghujung baginya di bawah pengawasan ilmuMu, dengan solawat yang meridhakan Engkau, meridhakan Baginda dan Engkau meridhai 

kami, wahai Tuhan semesta alam!” 
 

Komentar oleh Asy-Syeikh Yusuf Isma’il An-Nabhani : 

 
Telah dikatakan oleh Asy-Syaikh Ahrnad As-Sowi dan [juga oleh para masyaikh] selain beliau, bahwa solawat ini telah ditemui di atas 

sebuah batu [telah ditulis] dengan tulisan Al-Qudrah, dan ia adalah Solawat Nur Al-Qiyamah. 

la telah diberikan nama yang demikian karana banyaknya cahaya yang akan diberikan pada hari itu (Hari Kiamat) kepada orang yang 
pernah membacanya. Dan di dalam komentar daripada wali-wali besar yang lain bahwa ia (pahalanya) adalah menyamai empat belas ribu 
solawat. 

- diwirid 41x, setelah shalat tahajud, taubat, haja t, istiharoh  

- diwirid 7x, setelah shalat fardlu 

 

Fadhilah :  

- si pembca sholawat ini kelak dihari kiamat akan m endapatkan banyak cahaya 

- mendapatkan ilmu laduni 

- membaca sholawat ini pahalnya sama dengan 14.000 sholawat 
 

Sholawat ini tertulis di batu dengan tulisan KHOTTU L QUDROH, yang ditemukan oleh SAYYID AHMAD AL SHOOW I 

59. Sholawat Habib Ahmad bin Hamid al-Kaf  
 

Sholawat dinisbahkan kepada Habib Ahmad bin Hamid al-Kaf 
 

 

Ya Allah, limpahkanlah sholawat ke atas Junjungan Nabi Muhammad, sholawat yang dengan keberkatannya Engkau penuhkan hatiku 
dengan nur, kebaikan dan kegembiraan; Dan dengan keberkatannya Engkau rezekikan aku akan rezeki yang luas mencurah-curah; 
Limpahkanlah juga ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda beserta salam kesejahteraan sebanyak bilangannya segala sesuatu. 



Habib Ahmad bin Hamid al-Kaf  rahimahUllah dilahirkan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah tetapi membesar di Kota Palembang. Sedari 
kecil beliau diasuh oleh waliyullah Habib Ahmad bin 'Abdullah bin Thalib al-'Aththas. Pada usia 7 tahun, beliau dihantar ke Hadhramaut 
untuk mendalami ilmu agamanya dengan para ulama di sana. Antara yang menjadi guru beliau adalah Shohibul Mawlid Simthud Durar, 
Habib 'Ali al-Habsyi rahimahUllah dan Habib 'Alwi bin 'Abdullah asy-Syahab rahimahUllah. 
 
Habib Ahmad telah menjalani jalan tasawwuf dari kecil lagi dengan melakukan mujahadah dan riyadhah dengan disiplin yang tinggi. 
Beliau pulang ke Indonesia setelah menghabiskan masa 10 tahun belajar di Hadhramaut. Sekembalinya ke Indonesia, meskipun masih 
berusia muda, beliau telah terkenal sebagai seorang ulama yang zuhud dan khumul. Di Indonesia, beliau menjalankan kegiatan dakwah dan 
membuka majlis taklim di berbagai tempat Antara yang berkesempatan menjadi murid beliau adalah Habib Salim bin Ahmad BinJindan, 
Habib 'Alwi bin Ahmad Bahsin dan Habib Syaikhan al-Ghathmir yang akhirnya menjadi daie dan ulama yang terkenal. Ketinggian ilmunya 
Habib Ahmad turut mendapat pengiktirafan daripada waliyullah yang masyhur, Habib 'Alwi bin Muhammad al-Haddad @ Habib Kramat 
Empang Bogor rahimahUllah. 
 
Selain berdakwah dan menyebarkan ilmu, beliau juga amat kuat melakukan amalan-amalan lain. Wirid sholawat beliau sahaja adalah 
100,000 kali sehari. Adakah orang yang mengaku-ngaku mengikut sunnah dan menolak bid`ah ada bersholawat ke atas Shohibus Sunnah 
sebanyak itu. Ini belum lagi qiyam dan shiyamnya beliau ... Allahu ... Allah. Tatacara beliau menjalani kehidupan zuhud dengan menjauhi 
berlazat-lazat dengan nikmat duniawi yang sementara amat luar biasa sehingga beliau terkenal dengan kata-kata:- 
Aku belum hendak bersenang-senang sebelum aku tahu:- 

1. Apakah aku akan mengucap kalimah tauhid di akhir hayatku? 
2. Apakah aku akan selamat dari siksa kubur? 
3. Apakah timbangan amalku akan lebih berat dari dosaku? 
4. Apakah aku akan selamat dari jembatan shirathal mustaqim? 

Soalan-soalan inilah menyebabkan Habib Ahmad rahimahUllah tidak memandang kepada kenikmatan dunia yang sementara ini. Habib 
Ahmad al-Kaf menghembuskan nafas terakhir beliau di Kota Palembang pada 25 Jamadil Akhir 1375H / 25 Jun 1956 Masihi. Mudah-
mudahan Allah sentiasa mencurahkan rahmat dan kasihsayangNya kepada beliau dan leluhur beliau serta sekalian muslimin dan muslimat. 
Moga kita mendapat keberkahan daripada beliau dan nenda beliau, Junjungan Nabi SAW .... al-Fatihah. 

*************************************************** ******* 
Sholawat dinisbahkan kepada Habib Ahmad bin Hamid al-Kaf 

 
 

Ya Allah, limpahkanlah sholawat ke atas Junjungan Nabi Muhammad, sholawat yang dengan keberkatannya Engkau penuhkan hatiku 
dengan nur, kebaikan dan kegembiraan; Dan dengan keberkatannya Engkau rezekikan aku akan rezeki yang luas mencurah-curah; 
Limpahkanlah juga ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda beserta salam kesejahteraan sebanyak bilangannya segala sesuatu. 

 
 

Ya Allah, limpahkanlah sholawat ke atas Junjungan Nabi Muhammad, sholawat yang dengan keberkatannya Engkau penuhkan hatiku 
dengan nur, kebaikan dan kegembiraan; Dan dengan keberkatannya Engkau rezekikan aku akan rezeki yang luas mencurah-curah; 
Limpahkanlah juga ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda beserta salam kesejahteraan sebanyak bilangannya segala sesuatu. 

Habib Ahmad bin Hamid al-Kaf  rahimahUllah dilahirkan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah tetapi membesar di Kota Palembang. Sedari 

kecil beliau diasuh oleh waliyullah Habib Ahmad bin 'Abdullah bin Thalib al-'Aththas. Pada usia 7 tahun, beliau dihantar ke Hadhramaut 

untuk mendalami ilmu agamanya dengan para ulama di sana. Antara yang menjadi guru beliau adalah Shohibul Mawlid Simthud Durar, 

Habib 'Ali al-Habsyi rahimahUllah dan Habib 'Alwi bin 'Abdullah asy-Syahab rahimahUllah. 
 
Habib Ahmad telah menjalani jalan tasawwuf dari kecil lagi dengan melakukan mujahadah dan riyadhah dengan disiplin yang tinggi. 
Beliau pulang ke Indonesia setelah menghabiskan masa 10 tahun belajar di Hadhramaut. Sekembalinya ke Indonesia, meskipun masih 
berusia muda, beliau telah terkenal sebagai seorang ulama yang zuhud dan khumul. Di Indonesia, beliau menjalankan kegiatan dakwah dan 
membuka majlis taklim di berbagai tempat Antara yang berkesempatan menjadi murid beliau adalah Habib Salim bin Ahmad BinJindan, 
Habib 'Alwi bin Ahmad Bahsin dan Habib Syaikhan al-Ghathmir yang akhirnya menjadi daie dan ulama yang terkenal. Ketinggian ilmunya 
Habib Ahmad turut mendapat pengiktirafan daripada waliyullah yang masyhur, Habib 'Alwi bin Muhammad al-Haddad @ Habib Kramat 
Empang Bogor rahimahUllah. 
 
Selain berdakwah dan menyebarkan ilmu, beliau juga amat kuat melakukan amalan-amalan lain. Wirid sholawat beliau sahaja adalah 
100,000 kali sehari. Adakah orang yang mengaku-ngaku mengikut sunnah dan menolak bid`ah ada bersholawat ke atas Shohibus Sunnah 
sebanyak itu. Ini belum lagi qiyam dan shiyamnya beliau ... Allahu ... Allah. Tatacara beliau menjalani kehidupan zuhud dengan menjauhi 
berlazat-lazat dengan nikmat duniawi yang sementara amat luar biasa sehingga beliau terkenal dengan kata-kata:- 
Aku belum hendak bersenang-senang sebelum aku tahu:- 

1. Apakah aku akan mengucap kalimah tauhid di akhir hayatku? 
2. Apakah aku akan selamat dari siksa kubur? 
3. Apakah timbangan amalku akan lebih berat dari dosaku? 
4. Apakah aku akan selamat dari jembatan shirathal mustaqim? 

Soalan-soalan inilah menyebabkan Habib Ahmad rahimahUllah tidak memandang kepada kenikmatan dunia yang sementara ini. Habib 
Ahmad al-Kaf menghembuskan nafas terakhir beliau di Kota Palembang pada 25 Jamadil Akhir 1375H / 25 Jun 1956 Masihi. Mudah-
mudahan Allah sentiasa mencurahkan rahmat dan kasihsayangNya kepada beliau dan leluhur beliau serta sekalian muslimin dan muslimat. 
Moga kita mendapat keberkahan daripada beliau dan nenda beliau, Junjungan Nabi SAW .... al-Fatihah. 

*************************************************** ******* 
 

60. Sholawat At Thibubuz Zahir Wal Bathin  
Pengobat Penyembuh Dzahir dan Bathin 

 



As-Syaikh Ahmad As-Shawi RA , dalam kitabnya mengatakan: As-Shalawat ini dinamakan Shalawat At-Thibbuz-Zhahir Wal-

Bahthin oleh karena: Barang siapa memberikan As-Shalawat 'alan-Nabi shalla Allahu' alaihi wa alihi wa sal lam dengan 

kalimat As-Shalawat ini, sebanyak 2000 X (dua ribu kali), ada pula yang mengatakan hanya 400 X (empat ratus kali), dengan 

niat bahwa dengan itu dia juga meminta kepada Allah Ta'ala agar dengan berkah pemberiannya itu agar Allah Ta ' al & 

menyembuhkan baginya suatu penyakit, maka penyakit yang dimaksudnya itu disembuhkan Allah Ta'ala, dan hal itu terjadi 

untuk kesembuhan diri pengamalnya sendiri, atau untuk memintakan kesembuhan bagi penyakit yang diderita orang 

lain. Dinukil dari kitab Sa'adatud-darain Fis shalati 'ala Sayyidil Kaunai - As-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, oleh Al Habib 

Muhammad bin Ali Al-Syihab 
Pengobat Penyembuh Dzahir dan Bathin 
Pengobat Penyembuh Dzahir dan Bathin 

 
 

As-Syaikh Ahmad As-Shawi R.A, didalam kitabnya mengatakan : As-Shalawat ini dinamakan Shalawat At-Thibbuz-Zhahir Wal-Bahthin 
oleh karena : Barang siapa memberikan As-Shalawat 'alan-Nabi shalla Allahu 'alaihi wa alihi wa sal lam dengan kalimat As-Shalawat ini, 

sebanyak 2000 X (dua ribu kali), ada pula yang mengatakan hanya 400 X (empat ratus kali), dengan niat bahwa dengan itu dia juga 
meminta kepada Allah Ta'ala supaya dengan keberkatan pemberiannya itu agar Allah Ta'al& menyembuhkan baginya suatu penyakit, maka 

penyakit yang dimaksudnya itu disembuhkan Allah Ta'ala, dan hal itu berlaku untuk kesembuhan diri pengamalnya sendiri, atau untuk 
memintakan kesembuhan bagi penyakit yang diderita orang lain. 

 
Dinukil dari Kitab Sa’adatud-darain Fis Shalati ’ala Sayyidil Kaunai – As-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani , oleh Al Habib 

Muhammad bin Ali Al-Syihab 
 
 

As-Syaikh Ahmad As-Shawi R.A, didalam kitabnya mengatakan : As-Shalawat ini dinamakan Shalawat At-Thibbuz-Zhahir Wal-Bahthin 
oleh karena : Barang siapa memberikan As-Shalawat 'alan-Nabi shalla Allahu 'alaihi wa alihi wa sal lam dengan kalimat As-Shalawat ini, 

sebanyak 2000 X (dua ribu kali), ada pula yang mengatakan hanya 400 X (empat ratus kali), dengan niat bahwa dengan itu dia juga 
meminta kepada Allah Ta'ala supaya dengan keberkatan pemberiannya itu agar Allah Ta'al& menyembuhkan baginya suatu penyakit, maka 

penyakit yang dimaksudnya itu disembuhkan Allah Ta'ala, dan hal itu berlaku untuk kesembuhan diri pengamalnya sendiri, atau untuk 
memintakan kesembuhan bagi penyakit yang diderita orang lain. 

 
Dinukil dari Kitab Sa’adatud-darain Fis Shalati ’ala Sayyidil Kaunai – As-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani , oleh Al Habib 

Muhammad bin Ali Al-Syihab 

61.Sufi Road: Sholawat Fateh  

  

Mungkin banyak di antara Anda yang mencari bacaan Shalawat Fatih. Bacaan Shalawat al-Fatih dan 

disusun oleh al-'Arif al-Kabir Sayyid Muhammad al-Bakri. la mengatakan, "Barang siapa membacanya satu 

kali dalam seumur hidup, maka dijamin dirinya tidak akan masuk neraka."  

 

Bagi orang yang mau membacanya terus-menerus selama empat puluh hari, Allah akan menerima tobat atas 

semua dosanya. Jika shalawat fatih ini dibaca seribu kali 

pada malam Jumat atau malam Kamis atau malam Senin, maka orang yang mem-baca akan bisa berkumpul 

dengan Rasulullah Saw. 

Manfaat dan fadhilah bacaan sholawat Fatih: 

Shalawat Fatih ini ditulis oleh Syech Sayyid Muhammad Syamsuddin ibn Abil Hasan al Bakri RA, adapun 

manfaat dan fadhilah Shalawat Fatih adalah: 

1. Untuk menghilangkan pikiran yang resah atau susah; 

2. Barang siapa membaca sholawat al Fatih tersebut, seumur hidup sekali saja Insya Allah diselamatkan dari 

api neraka. 

3. Membaca Sholawat Al Fatih satu kali seperti membaca sholawat 10.000 x (ada yang mengatakan 600.000x) 

4. Untuk melepaskan semua kesulitan misalnya agar dapat segera membayar hutang, urusan yang sukar 

segera dapat solusinya, agar rizqinya lancar dan lain lain. Untuk memperoleh sesuatu yang dimaksud 

sebaiknya shalawat fatih tersebut dibaca secara langgeng terutama dibaca tengah malam 100x selama 40 hari, 

atau lebih ampuh lagi dibaca setiap hari tiap malam dengan cara shalat hajat dua rakaat, setelah salam 

hadiah fatihah kepada para Nabi, auliya, syuhada, ulama, ahli kubur yang mukmin, kemudian membaca 

bacaan sholawat Fatih; 

5. Apabila sholawat fatih dibaca setelah shalat shubuh 21x Allah akan memberi luas rizqinya, sabar hatinya, 

selamat diri dan keluarganya terhindar dari semua bala dan bencana atau malapetaka. 

6. Dan siapa orang yang membaca sholawat Fatih 1000x pada malam Jumat atau malam Kamis atau malam 

Senin, maka orang tadi besok dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun caranya sebelum 

membaca Sholawat Shalat sunnah 4 rakaat: rakaat pertama ba'da Fatihah membaca Surat Al Qadar, rakaat 

kedua membaca Surat Al Kafirun, rakaat ketiga membaca Surat Al Falaq, dan rakaat ke empat membaca 

Surat An Nas (Afdholus Sholawat :142) Sumber: kanganwar.blogspot.com 

  
Tags: bacaan sholawat, shalawat fatih, bacaan sholawat fatih, shalawat al-fatih, fadhilah shalawat, keutamaan 

shalawat, pengarang shalawat al fatih, video shalawat al fatih, mp3 shalawat al fatih, download mp3 shalawat. 
Berikut adalah Sholawat Fateh dari Syeikh Muhyidin Ibnu Arabi  
Banyak fadhilah dan Sirr dari sholawat ini. Dinukil dari kitab Sa'adatud-darain Fis shalati 'ala Sayyidil Kaunai - As-Syaikh 
Yusuf bin Ismail An-Nabhani, oleh Al Habib Muhammad bin Ali Al- Syihab 
 
Sholawat al-Fatih memiliki 8 martabat keutamaan, dibawah ini hanya keutamaan pada 
martabat yang pertama saja, sedangkan yang lainnya dirahasiakan oleh Allah SWT, 
diantaranya adalah : 

1. Membaca sholawat al-Fatih 1x setiap hari di jamin hidup bahagia dunia dan akhirat. 

2. Membaca sholawat al-Fatih 1x menghapus semua dosa (Besar Dan Kecil ). 



3. Membaca sholawat al-Fatih 1x menyamai pahala ibadah semua mahluk di alam 
semesta ini 6000x lipat. 

4. Membaca sholawat al-Fatih 1x menyamai pahala sholawat yang dibaca oleh seluruh 
mahluk dari awal di ciptakan sampai sekarang 600x lipat. 

5. Membaca sholawat al-Fatih 1x setiap hari, di jamin mati membawa iman ( husnul 
khotimah ). 

6. Membaca sholawat al-Fatih 10x di malam jum’at lebih besar pahalanya dari pada 
ibadah seorang wali yang tidak membaca sholawat al-Fatih selama 1 juta tahun. 

7. Pahala sholawat al-Fatih dapat menutupi dan mengganti kesalahan yang pernah ia 
lakukan terhadap orang lain, sehingga ia dapat mengganti tuntutannya di hari kiamat. 
ini caranya : 

FIDYAH DENGAN SHOLAWAT al-FATIH 

Sayyid Muhammad Ibnul `Arooby ad-Dimroowy ra berkata : ”Sebagian dari yang telah diajarkan oleh Syekh kami Syekh Ahmad bin 
Muhammad at-Tijany ra tatkala aku bertanya kepada beliau tentang masalah gibah dan masalah lain yang serupa dengan itu seperti 
mengambil hal milik orang. Maka beliaupun menjelaskan : Bacalah sholawat al-Fatih, lalu ucapkanlah pernyataan ini : ( Ya Allah sholawat 
ini aku hadiahkan kepada setiap orang yang 
bagiku dan bagi kedua orang tuaku ada semacam tanggungan, kezholiman, hak yang aku langgar serta hutang piutang yang belum sempat 
aku tunaikan sejak aku lahir hingga aku mati, yang akan ia tuntut aku pada hari kiamat dihadapan-Mu. Ya Allah, terimalah bacaan 
sholawatku ini, dan sampaikanlah pahalanya kepada mereka, agar mereka mendapatkan pahalanya sesuai dengan bagian mereka masing-
masing)” ( Ghoyatul `Amaany. Syekh 
Muhammad as-Sayyid at-Tijany hal 8 ) 
8. Membaca sholawat al-Fatih 100x di malam jum’at menghapus dosa 400 tahun. 
9. Membaca Shalawat Al Fatih 1x sama dengan mengkhatamkan Al Quran 6000 x lipat. 
10. Membaca Shalawat Al Fatih 1x sama dengan membaca Dalail Al Khairat 6000x lipat. 
11. Syekh Ahmad at-Tijany R.a berkata :”Keistimewaan sholawat al-Fatih sangat sulit di terima oleh akal, karena ia merupakan rahasia 
Allah SWT yang tersembunyi. 

Seandainya ada 100,000 bangsa, yang setiap bangsa itu terdiri dari 100,000 kaum, dan setiap kaum terdiri dari 100,000 orang, dan setiap 
orang diberi umur panjang oleh Allah SWT sampai 100,000 tahun, dan setiap orang bersholawat kepada nabi setiap hari 100,000 x, semua 
pahala itu belum dapat menandingi pahala membaca sholawat 
al-Fatih 1x. 

( al-Fathur Robbany karya Sayyid Muhammad bin Abdillah as-Syafi`ie 
at-Thoshfaawy at-Tijany hal 99-100 ). 

 KEUTAMAAN SHOLAWAT AL-FATIH 

Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammaddinil Fatihi Lima Ughliqo Wal Khotimi Lima Sabaqo, Nashiril Haqqi Bil Haqqi Wal Hadi Ila 
Shirotikal Mustaqim Wa Ala Alihi Haqqo Qodrihi Wa Miq Darihil Adzim. Artinya: “ Ya Allah berikanlah shalawat kepada penghulu kami 
Nabi Muhammad yang membuka apa yang tertutup dan yang menutupi apa-apa yang terdahulu, penolong kebenaran dengan kebenaran 
yang memberi petunjuk ke arah jalan yang lurus. Dan kepada keluarganya, sebenar-benar pengagungan padanya dan kedudukan yang 
agung ”. Sholawat al-Fatih memiliki 8 martabat keutamaan, dibawah ini hanya keutamaan pada martabat yang pertama saja, sedangkan 
yang lainnya dirahasiakan oleh Allah SWT, diantaranya adalah : 1. Membaca sholawat al-Fatih 1x setiap hari di jamin hidup bahagia dunia 
dan akhirat. 2. Membaca sholawat al-Fatih 1x menghapus semua dosa (Besar Dan Kecil ). 3. Membaca sholawat al-Fatih 1x menyamai 
pahala ibadah semua mahluk di alam semesta ini 6000x lipat. 4. Membaca sholawat al-Fatih 1x menyamai pahala sholawat yang dibaca 
oleh seluruh mahluk dari awal di ciptakan sampai sekarang 600x lipat. 5. Membaca sholawat al-Fatih 1x setiap hari, di jamin mati 
membawa iman ( husnul khotimah ). 6. Membaca sholawat al-Fatih 10x di malam jum’at lebih besar pahalanya dari pada ibadah seorang 
wali yang tidak membaca sholawat al-Fatih selama 1 juta tahun. 7. Pahala sholawat al-Fatih dapat menutupi dan mengganti kesalahan yang 
pernah ia lakukan terhadap orang lain, sehingga ia dapat mengganti tuntutannya di hari kiamat. ini caranya : FIDYAH DENGAN 
SHOLAWAT al-FATIH Sayyid Muhammad Ibnul `Arooby ad-Dimroowy ra berkata : ”Sebagian dari yang telah diajarkan oleh Syekh 
kami Syekh Ahmad bin Muhammad at-Tijany ra tatkala aku bertanya kepada beliau tentang masalah gibah dan masalah lain yang serupa 
dengan itu seperti mengambil hal milik orang. Maka beliaupun menjelaskan : Bacalah sholawat al-Fatih, lalu ucapkanlah pernyataan ini : 
( Ya Allah sholawat ini aku hadiahkan kepada setiap orang yang bagiku dan bagi kedua orang tuaku ada semacam tanggungan, kezholiman, 
hak yang aku langgar serta hutang piutang yang belum sempat aku tunaikan sejak aku lahir hingga aku mati, yang akan ia tuntut aku pada 
hari kiamat dihadapan-Mu. Ya Allah, terimalah bacaan sholawatku ini, dan sampaikanlah pahalanya kepada mereka, agar mereka 
mendapatkan pahalanya sesuai dengan bagian mereka masing-masing)” ( Ghoyatul `Amaany. Syekh Muhammad as-Sayyid at-Tijany hal 8 ) 
8. Membaca sholawat al-Fatih 100x di malam jum’at menghapus dosa 400 tahun. 9. Membaca Shalawat Al Fatih 1x sama dengan 
mengkhatamkan Al Quran 6000 x lipat. 10. Membaca Shalawat Al Fatih 1x sama dengan membaca Dalail Al Khairat 6000x lipat. 11. 
Syekh Ahmad at-Tijany R.a berkata :”Keistimewaan sholawat al-Fatih sangat sulit di terima oleh akal, karena ia merupakan rahasia Allah 
SWT yang tersembunyi. Seandainya ada 100,000 bangsa, yang setiap bangsa itu terdiri dari 100,000 kaum, dan setiap kaum terdiri dari 
100,000 orang, dan setiap orang diberi umur panjang oleh Allah SWT sampai 100,000 tahun, dan setiap orang bersholawat kepada nabi 
setiap hari 100,000 x, semua pahala itu belum dapat menandingi pahala membaca sholawat al-Fatih 1x. ( al-Fathur Robbany karya Sayyid 
Muhammad bin Abdillah as-Syafi`ie at-Thoshfaawy at-Tijany hal 99-100 ). 
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Manfaat dan Fadhilah Sholawat Fatih :  
 
Sholawat ini dikarang oleh Syech Sayyid Muhammad Syamsuddin ibn Abil Hasan al Bakri RA, adapun gunanya adalah:  
 
1. Untuk menghilangkan pikiran yang resah atau susah;  
 
2. Barang siapa membaca sholawat al Fatih tersebut, seumur hidup sekali saja Insya Allah diselamatkan dari api neraka.  
 
3. Membaca Sholawat Al Fatih satu kali seperti membaca sholawat 10.000 x (ada yang mengatakan 600.000 x )  
 
4. Untuk melepaskan semua kesulitan misalnya agar dapat segera membayar hutang, urusan yang sukar segera dapat 
solusinya, agar rizqinya lancar dll. Untuk memperoleh sesuatu yang dimaksud sebaiknya shalawat fatih tsb dibaca secara 
kontunue (langgeng) terutama dibaca tengah malam 100 x selama 40 hari, atau lebih ampuh lagi dibaca setiap hari tiap 
malam dengan cara shalat hajat dua rakaat, setelah salam hadiah fatihah kepada para Nabi, auliya', syuhada' ulama', ahli 
qubur yang mu'min, kemudian membaca sholawat Fatih;  



 
5. Apabila sholawat fatih dibaca setelah shalat shubuh 21 x Allah akan memberi luas rizqinya, sabar hatinya, selamat diri dan 
keluarganya terhindar dari semua bala' dan bencana atau malapetaka.  
 
6. Dan siapa orang yang membaca sholawat Fatih 1000 x pada malam Jum'at atau malam Kamis atau malam Senin, maka 
orang tadi besok dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. adapun caranya sebelum membaca Sholawat Shalat 
sunnah 4 rakaat: rakaat pertama ba'da Fatihah membaca Surat Al Qadar, rakaat ke dua membaca Surat Al Kafirun, rakaat ke 
tiga membaca Surat Al Falaq, dan rakaat ke empat membaca Surat An Nas (Afdholus Sholawat :142) 

 
 
Berikut Bacaan SHOLAWAT FATIH  : 

Allahumma shalli wasallim wabaarik 'alaa sayyidinaa Muhammadinil faatihi limaa ughliqa, wal khaatimi limaa sabaqa 

wannaashiril haqqi bilhaqqi, walhaadii ilaa shiraatikal mustaqiimi, shallallaahu 'alaihi wa 'alaa aalihi wa ash haabihi haqqa 

qadrihii wamiqdaa rihil 'adziim.  

 

Artinya :  

 

Ya Allah curahkanlah rahmat dan keselamatan serta berkah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dapat membuka 

sesuatu yang terkunci, penutup dari semua yang terdahulu, penolong kebenaran dengan jalan yang benar, dan petunjuk 

kepada jalanMu yang lurus.  

Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada beliau, kepada keluarganya dan kepada semua sahabatnya dengan sebenar-

benar kekuasaanNya yang Maha Agung. 

 

  

62.Sufi Road: Sholawat Al Mughniyah  

 
Sholawat Al Mughniyah ini adalah sholawat yang dimintakan dan diberikan oleh As Syeikh Al Qutb Ibnu 'Atha' Allah Al Iskandari . Menurut beliau As 

syeikh Ibnu Athai-Allah Sholawat ini berfadhilah untuk segala keperluan dan segala hajat. Untuk hal itu maka mintakanlah dan ebrikanlah sholawat ini 
untuk Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam 100x sampai 1000x 

Selain itu fadhilahnya dapat memimpikan Rasulullah, baka berikanlah sholawat ini kepada beliau sebanyak 1000x, dan jika seseorang telah diberi Allah 
taufiq untuk memberikan sholawat ini setiap harinya 1000x, maka sudah pasti dia akan diperkayakan Allah selama masa hidupnya dan untuk selama-

lamanya di dunia dan akherat dia akan dicintai oleh semua makhluk. banyak fahilah lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

  
Sholawat Al Mughniyah ini adalah sholawat yang dimintakan dan diberikan oleh As Syeikh Al Qutb Ibnu 'Atha' Allah Al Iskandari . Menurut beliau As 

syeikh Ibnu Athai-Allah Sholawat ini berfadhilah untuk segala keperluan dan segala hajat. Untuk hal itu maka mintakanlah dan ebrikanlah sholawat ini 
untuk Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam 100x sampai 1000x 

Selain itu fadhilahnya dapat memimpikan Rasulullah, baka berikanlah sholawat ini kepada beliau sebanyak 1000x, dan jika seseorang telah diberi Allah 
taufiq untuk memberikan sholawat ini setiap harinya 1000x, maka sudah pasti dia akan diperkayakan Allah selama masa hidupnya dan untuk selama-

lamanya di dunia dan akherat dia akan dicintai oleh semua makhluk. banyak fahilah lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
 

Dinukil dari Kitab Sa’adatud-darain Fis Shalati ’ala Sayyidil Kaunai – As-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani , oleh Al Habib Muhammad bin Ali Al-
Syihab 

 
Sholawat Al Mughniyah ini adalah sholawat yang dimintakan dan diberikan oleh As Syeikh Al Qutb Ibnu 'Atha' Allah Al Iskandari . Menurut beliau As 

syeikh Ibnu Athai-Allah Sholawat ini berfadhilah untuk segala keperluan dan segala hajat. Untuk hal itu maka mintakanlah dan ebrikanlah sholawat ini 
untuk Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam 100x sampai 1000x 

Selain itu fadhilahnya dapat memimpikan Rasulullah, baka berikanlah sholawat ini kepada beliau sebanyak 1000x, dan jika seseorang telah diberi Allah 
taufiq untuk memberikan sholawat ini setiap harinya 1000x, maka sudah pasti dia akan diperkayakan Allah selama masa hidupnya dan untuk selama-

lamanya di dunia dan akherat dia akan dicintai oleh semua makhluk. banyak fahilah lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
 

Dinukil dari Kitab Sa’adatud-darain Fis Shalati ’ala Sayyidil Kaunai – As-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani , oleh Al Habib Muhammad bin Ali Al-
Syihab 

Sholawat Al Mughniyah ini adalah sholawat yang dimintakan dan diberikan oleh As Syeikh Al Qutb Ibnu 'Atha' Allah Al 
Iskandari  . Menurutnya As syeikh Ibnu Athai-Allah Sholawat ini berfadhilah untuk segala kebutuhan dan segala hajat. Untuk hal itu maka 
mintakanlah dan ebrikanlah sholawat ini untuk Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam 100x sampai 1000x 
Selain itu fadhilahnya dapat memimpikan Rasulullah, baka berikanlah sholawat ini kepada beliau sebanyak 1000x, dan jika seseorang telah 
diberi Allah taufiq untuk memberikan sholawat ini setiap harinya 1000x, maka sudah pasti dia akan diperkaya Allah selama masa hidupnya 
dan untuk selama-lamanya di dunia dan akherat dia akan dicintai oleh semua makhluk. banyak fahilah lain yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu. Dinukil dari kitab Sa'adatud-darain Fis shalati 'ala Sayyidil Kaunai - As-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, oleh Al Habib 
Muhammad bin Ali Al-Syihab 

Sholawat Al-Mughniyah 
 

Sholawat Al Mughniyah ini adalah sholawat yang dimintakan dan diberikan oleh As-Syeikh Al-Quthub Ibnu 'Atho'illah  
Assakandari  RA. Menurut beliau As syeikh Ibnu Athaillah bahwa Sholawat ini berfadhilah untuk segala keperluan dan segala 
hajat. Untuk hal itu maka mintakanlah dan berikanlah sholawat ini untuk Rasulullah Shollallahu 'Alaihi Wasallam 100x sampai 

1000x. 
Selain itu fadhilahnya dapat memimpikan Rasulullah, baka berikanlah sholawat ini kepada beliau sebanyak 1000x, dan jika 

seseorang telah diberi Allah taufiq untuk memberikan sholawat ini setiap harinya 1000x, maka sudah pasti dia akan 
diperkayakan Allah selama masa hidupnya dan untuk selama-lamanya di dunia dan akherat dia akan dicintai oleh semua 

makhluk. banyak fahilah lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
Dinukil dari Kitab Sa’adatud-darain Fis Shalati ’ala Sayyidil Kaunai – As-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani , oleh Al Habib 

Muhammad bin Ali Al-Syihab 

63.Sholawat Nabi Musa  



Ketika itu Nabi Musa as memang benar-benar dalam keadaan genting. Ia dikejar-kejar Fir’aun dan bala tentaranya untuk 

dihabisi. Dan pada perjalanannya menghindari kejaran itu, mau tak mau ia harus berhenti karena terdesak oleh Laut Merah 

yang menghadang didepannya. Yang lebih naas lagi, Nabi Musa as tak sendirian. Ia bersama ribuan umatnya yang hendak 

diselamatkannya dari amukan Fir’aun. Dan jika umatnya tak segera diselamatkan, maka Fir’aun dan bala tentaranya tentu 

akan menghabisi mereka. 

Sholawat Nabi Musa AS 

 
 

Artinya : 

Ya Allah limpahkanlah shalawdtMu atas pemimpin kami Muhammad, penutup kenabian para Nabi, tambang bagi segala 

rahasia, sumber bagi segala cahaya, keindahan bagi kedua atom, dan kemuliaan bagi kedua kediaman, pemimpin kedua jenis 

bangsa yaitu jin dan manusia, yang telah dikhususkan baginya dengan suatu kedudukan yang tertinggi. 

Ini adalah shalawat yang dimintakan oleh Nabi Allah Musa AS. Mengenai shalawat ini Syaikh Abdullah Al Harusyi dalam 

kitabnya Kunuzul Asrar pada bagian penjelasannya mengenai kelebihan fadhilah shalawat ini, disitu Beliau mengatakan 

sebagai berikut: 

"Bahwa Nabi Allah Musa AS ketika diperlihatkan Allah SWT kepadanya apa yang telah disediakanNya dari segala bentuk 

kelebihan dan keistimewaan untuk diberikanNya kepada ummat nabiNya Sayyidina Muhammad SAW, maka meminta kepada 

Allah agar dirinya dijadikanNya salah satu dari mereka (salah satu dan ummat Muhammad SAW). Menanggapi permintaan 

Beliau itu, maka Allah SWT menyuruhnya agar beliau memberikan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW.  Begitu dia 

menerima petunjuk tersebut, maka dia pun langsung memberikan shalawat kepadaNabi Muhammad SAW, dengan ungkapan 

shalawat di atas. 

 

Tidaklah diragukan lagi bahwa shalawat ini termasuk salah satu dari sekian banyak shalawat yang lengkap dan begitulah 

bentuk susunan kalimat shalawat yang diucapkan Beliau tersebut 

. 

 

 

Tambahan Keterangan 

Dia kami beri nama tersebut karena diantara fadhilah memberikan shalawat kepada Nabi SAW dengan kalimat shalawat dari 

Nabi Musa AS tersebut adalah : 

Barang siapa senantiasa berdo'a dengan kalimat Shalawat beliau ini dan dirutinkannya dalam setiap sehari semalam 

sebanyak 1000 X dengan niat khusus untuk mengagungkan dan memuliakan Baginda Nabi Muhammad SAW serta 

kedudukan Beliau disisi Allah SWT maka jika hal itu dilakukannya maka dia akan mendapat kekayaan dan kejayaan serta 

kemuliaan di dunia dan martabat yang tinggi di akhirat. 

Dinukil dari Kitab Sa’adatud-darain Fis Shalati ’ala Sayyidil Kaunain – Syaikh Yusuf bin Ismail An Nabhani , oleh Al Habib 

Muhammad bin Ali Al-Syihab 
 

Disaat-saat genting itulah Musa as mendapat wahyu dari Allah SWT untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Nabi Musa pun 

bahagia membayangkan bahwa dengan memukulkan tongkat itu ke laut, berharap laut akan terbelah. Dengan begitu ia dan 

umatnya dapat selamat dari amukan Fir’aun dan bala tentaranya yang kafir. 

 

Namun, sebagaimana diceritakan oleh Abu Muhammad Jabar dalam al-Maladz wal I’tishom, ketika Musa as memukulkan 

tongkatnya ke laut, ternyata tak ada reaksi apa-apa. Tak ada laut yang terbelah dan jalan yang terbentang untuk dilalui 

Musa as dan umatnya. Ia ulangi sekali lagi, dipukulkannya tongkat itu ke laut, tak juga laut terbelah. Masih diulang-ulang 

oleh Musa as, namun hingga sepuluh kali dilakukan, tak juga laut itu terbelah menjadi dua. 

 

Ia pun mengadukan semuanya pada Allah ‘azza wa jalla. 

“Robbi, bagaimana ini. Telah ku pukulkan tongkatku berkali-kali, tak juga laut terbelah?” ratapnya penuh harap akan 

solusi. Musa as sangat khawatir dengan umatnya yang sebentar lagi menjadi santapan amuk Fir’aun jika tak segera 

diselamatkan. Ia melihat wajah pucat pasi pada barisan belakang dari umatnya yang sedang berusaha menyelamatkan diri 



dari kejaran Fir’aun. Tentu saja mereka khawatir, karena Fir’aun dan bala tentaranya sudah tampak dikejauhan. Maka dari 

itu Musa as berusaha segera meminta solusi pada Tuhannya. 

 

Maka Allah berfirman: 

“Ucapkanlah shalawat untuk Muhammad. Setelah itu, pukulkan tongkat itu ke laut.” 

Maka serta merta Nabi Musa as membaca shalawat untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw, dan tongkat miliknya 

pun ia pukulkan ke air laut. Seketika itu dengan izin Allah, air laut itu terbelah menjadi dua dan terciptalah jalan bagi Nabi 

Musa as dan umatnya untuk menyelamatkan diri dari amukan Fir’aun. 

 

Demikian pula ketika hendak menutup kembali air yang terbelah tadi, Musa as mulai memukul ke air dengan membaca 
shalawat untuk Nabi saw terlebih dahulu. Hingga kemudian Fir’aun dan bala tentaranya tewas tenggelam ditengah-tengah 
Laut Merah saat berada dalam pengejaran Nabi Musa as dan umatnya itu. Wallahu a’lam.* 
 
 
dari Buku Rahasia Shalawat Rasulullah saw (M. Syukron Maksum,Ahmad fathoni el-Kaysi) 
penerbit : Mutiara Media 
 
Salah satu tuduhan populer kaum kafir terhadap Islam adalah tuduhan bahwa umat Muslim bershalawat kepada Nabi Muhammad 
menandakan Nabi Muhammad belum selamat. Tuduhan tersebut muncul akibat ketidakmengertian mereka mengenai arti shalawat itu 
sendiri. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu arti dari shalawat. Shalawat artinya kemuliaan atau kesejahteraan, perintah shalawat 
tertulis jelas dalam Al-Qur'an firman Allah Subhana Wa Ta'ala.  

 
ِ̂(َ= �0ُ�َIا َ��ُّ�ا َ�َ�ْ�ِ� َوَ��ُِّ��ا 2َْ�ِ��ً��  ِإنَّ ا��ََّ� َوOَRِ��ََ+ُ� ُ(َ!�ُّ�َن َ�َ�
 ا�M�َِّ0ِّ َ(� َأ(َُّ/� ا�َّ
 
"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang 
beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (QS 
 
Al-Ahzab' 33:56)  
 
Jika dilihat, shalawat itu memang hampir mirip seperti doa, tapi sesungguhnya tidak bermakna doa 
manusia pada umumnya. Bershalawat dari Allah berarti pemberian rahmat oleh Allah, malaikat 
bershalawat kepada Nabi maksudnya malaikat turut memohon ampunan kepada Allah, dan shalawat 
orang-orang beriman kepada Nabi bermakna ucapan salam dan penghormatan atas rahmat dan 
kesejahteraan yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam.  
 
Shalawat merupakan kewajiban bagi kaum Muslim sebagai bagian dari perintah dari Allah. Lantas 
apakah itu berarti Nabi Muhammad 
 
belum selamat?  

 

 
Setiap Nabi Dijamin Masuk Surga  

Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sudah dijamin masuk surga, ayatnya secara 
eksplisit maupun implisit banyak tertera dalam Al-Qur'an.  

 
gُ�1ِ)َ ��َ Fُ4ُ�َْآ W=�َِْ̂ه �jْ َ�ْ�0ْ�َُ�ْ� َهْ" ُ(َGْ�َ�ْ W5{ُ َ��ِءW�ا� 
 َ�ْ= َآ�َن َ(ُ�=[ َأْن َ�ْ= َ(Fُ�َ!ُ0ْ ا��M�ِ �ُW ا�4[ْ&َ�� َواyِ:َ�ِة َ�ْ�4ُ�ْ�َْد ِ�َ�Sٍ�َ ِإَ�
"Barangsiapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya (Muhammad) di dunia dan 
akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian 
hendaklah ia pikirkan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya." 
(QS. Al-Hajj' 22:15)  

 
 َ% َ�ْ+ً�� Qِ1ْ�َ�ِ �0ً��ِ�َُ� َ�َ% ا��َُّ� َ�� 4Gَ2َََّم ِ�ْ= َذْ&ِ�َ% َوَ�� aَ2َ:ََّ� َوُ(ِ+5َّ ِ&ْ@َ�َ+ُ� َ�َ�ْ�َ% َوَ(ْ/4َِ(َ% ِ�َ�اً�� ُ�ْ�َ+�Gًِ��ِإ&َّ� َ�َ+�0َ�ْ َ�
"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi 
ampunan kepadamu (Muhammad) terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta 
menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus," (QS. Al-Fath' 
48:1-2)  
 
Dosa Nabi Muhammad telah diampuni oleh Allah baik yang telah lalu maupun yang akan datang, serta 
beliau dipimpin ke jalan yang lurus. Itulah salah satu keistimewaan para nabi-nabi Allah yang semuanya 
sudah pasti mendapat jaminan surga. Semua utusan pilihan Allah sudah jelas akan diselamatkan 
diakhirat kelak beserta orang-orang yang beriman.  
 
ِ̂(َ= �0ُ�َIا M�ِ اْ�َ�َ��ِة ا�4ُّْ&َ�� َوَ(ْ�َم َ(�Gُُم اkْ�َ/�ُد  ِإ&َّ� 0ْ0َ�َُ!ُ� ُرُ�َ��0َ َوا�َّ
"Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan 
dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat)," (QS. Al-Mu'min' 40:51)   



 
Para Rasul Allah dipastikan selamat dunia dan akhirat, tapi jaminan itu tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap taat beribadah kepada 
Allah serta terus memohon ampunan kepada-Nya. Dan hal tersebut merupakan keistimewaan lain para Nabi dibanding manusia biasa. 
Walaupun jaminan surga sudah mereka dapatkan, tapi mereka tidak henti-hentinya bersyukur dengan ibadah yang lebih tekun.  
 
Diriwanyaatkan dari Ibunda Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata: “Sungguh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam shalat malam hingga 
merekah kedua telapak kakinya. Aku bertanya kepada beliau, ”Mengapa engkau melakukan hal ini, wahai Rasulullah? Padahal Allah 
Subhanahu wa Ta’ala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?”, Beliau menjawab, “Apa aku tidak ingin 
menjadi hamba yang bersyukur?” (HR. Bukhari & Muslim)   
 
Hadits diatas adalah contoh bagaimana Nabi Muhammad terus bersyukur walaupun kehidupannya sudah dijamin dunia dan akhirat. Tanpa 
perlu penjelasan panjang lagi kita sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alahi Wasallam telah dijamin keselamatan dan 
surga baginya. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita masih harus bershalawat kepada Nabi Muhammad, bukankah dia sudah pasti masuk 
surga? Lantas apa fungsi shalawat itu?  
 
Fungsi Shalawat Kepada Nabi  

 
Tujuan Allah menyuruh manusia bershalawat kepada Nabi Muhammad ialah agar umat Islam seluruhnya menaruh rasa hormat kepada 
beliau. Sebab beliau adalah pilihan-Nya untuk menjadi Nabi terakhir dan penutup para Nabi, yang membebaskan manusia dari kehidupan 
jahiliyah. Atas perjuangan beliau, umat manusia bisa dihantarkan ke alam yang terang benderang. Beliaulah yang mengantarkan umat 
manusia dari kehidupan hewani menjadi kehidupan yang manusiawi. Jika tanpa beliau yang diutus atas izin Allah, maka tidak akan ada 
yang membendung kebejatan moral yang dilakukan umat manusia hari ini.  

Oleh sebab itu sebagai orang yang tahu diri, umat manusia sangat wajib untuk mensyukuri jasa beliau. Untuk mengabadikan rasa syukur 
dan jasa Nabi Muhammad inilah maka shalawat serta salam dijadikan sebagai salah satu rukun dzikri, yaitu suatu bacaan rukun bagi 
umatnya setiap mengerjakan shalat.  
 
Dapat dilihat masyarakat kita pun memiliki cara tersendiri untuk mengenang jasa orang yang menurut mereka pahlawan. Contohnya 
membuat patungnya, gambarnya, atau seperti para pahlawan Indonesia yang wajahnya diabadikan dalam uang kertas. Sedangkan Allah 
memberi petunjuk kepada kita untuk mengenang jasa Nabi terakhir Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang terpuji dengan 
mengucapkan shalawat kepadanya.  

Seandainya Allah tidak memberikan contoh dan petunjuk tentang tata cara mensyukuri karunia-Nya yang telah diberikan melalui baginda 
Nabi, tentu akan terjadi bermacam-macam cara dalam mensyukuri nikmat tersebut. Misalnya dengan memberikan sesajian, tumbal, korban 
hewan, dan lain-lain menurut selera serta keinginan masing-masing sehingga akhirnya mengarah pada pengkhultusan dan kemusyrikan. 
Oleh karena Allah memberikan petunjuk Al-Qur'an dalam hal etika menghormati manusia pilihan-Nya, maka umat Islam mematuhi 
perintah tersebut agar tidak terjadi kekacauan dalam beribadah kepada-Nya.  
 
Fungsi lain shalawat pun tertera dalam salah satu hadits yang disebutkan sebagai berikut:  
Dari Anas bin Malik radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Barangsiapa yang bershalawat kepadaku 
satu kali saja, niscaya Allah akan memberikan sepuluh kesejahteraan kepadanya dan dihapuskan darinya sepuluh kesalahan dan diangkat 
baginya sepuluh derajat." (HR. Bukhari, Nasa'i, Ibnu Hibban & Hakim)   

Atas dasar hadits tersebut, maka umat Islam dimanapun berada selalu membacakan shalawat kepada Rasulullah setiap waktu shalat 
maupun setiap kali mendengar namanya disebut. Sebab dengan membacakan satu kali shalawat kepada Rasulullah, maka balasannya 
adalah mendapat sepuluh kebaikan dan dihapuskan sepuluh keburukan. Siapa yang tidak mau mendapat pahala sebanyak itu? Tentu saja 
untuk mendapatkan pahala kemuliaan itu pribadi kita juga harus didukung nilai-nilai Islami.  
 
Dengan demikian, keberadaan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah sungguh membawa berkah dan rahmat bagi umatnya. Sebab dengan 
bershalawat kepadanya satu kali saja, akan memperoleh pahala sepuluh kebaikan dan menghilangkan sepuluh keburukan. Sungguh 
beruntung menjadi pengikut beliau.  
 
Jadi intinya shalawat kepada Nabi itupun kembali kepada diri kita sendiri. Lantas apakah hanya Nabi Muhammad yang mesti 
dishalawatkan?  

 
Nabi Lain Juga Dishalawatkan  

Al-Qur'an mencatat bahwa setiap Nabi yang diutus oleh Allah, juga diberikan karunia shalawat atas mereka. Begitupun dengan umat 
mereka juga bershalawat kepada Nabi yang diutus untuknya.  

• Shalawat untuk para Rasul Allah: 

"Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para 
rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam." (T-QS. Ash-Shaaffaat' 37:180-183) 

• Shalawat untuk Nabi Ibrahim Alaihissalam: 
"Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian, (yaitu)"Kesejahteraan 
dilimpahkan atas Ibrahim." (T-QS. Ash-Shaaffaat' 37:108-109) 

• Shalawat untuk Nabi Musa Alaihissalam dan Nabi Harun Alaihissalam: 
"Dan Kami abadikan untuk keduanya (pujian yang baik) dikalangan orang-orang yang datang 
kemudian; (yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun." (T-QS. Ash-Shaaffaat' 
37:119-120) 

• Shalawat untuk Nabi Nuh Alaihissalam: 

"Dan Kami abadikan untuk Nuh itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang 
kemudian; "Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam." (T-QS. Ash-Shaaffaat' 
37:78-79) 

• Shalawat untuk Nabi Ilyas Alaihissalam: 
"Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang 
kemudian. (yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas?" (T-QS. Ash-Shaffaat' 37:129-130) 



• Shalawat untuk Nabi Yahya Alaihissalam: 
"Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan 
kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari 
sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan seorang yang 
berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. 
Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia 
dibangkitkan hidup kembali." (T-QS. Maryam' 13:12-15) 

• Shalawat untuk Nabi Isa Alaihissalam: 
"Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan 
Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat 
dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong 
lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada 
hari aku dibangkitkan hidup kembali." (T-QS. Maryam' 19:30-33) 

Itulah ucapan shalawat untuk para Nabi dalam Al-Qur'an. Gelar "Alaihissalam" sendiri yang dimiliki oleh para Nabi juga merupakan 
shalawat yang berarti "semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya". Begitu juga dengan gelar Nabi Muhammad yaitu Shallallahu 'Alaihi 
Wasallam. Intinya bershalawat kepada Nabi adalah perintah Allah, bukan atas inisiatif para Nabi, bukan karena semata-mata keinginan 
Nabi Muhammad, tapi perintah Allah kepada manusia beriman sebagai bentuk pernghormatan kepada para Nabi-Nya.  
 
Ketauhilah, bershalawat atau tidaknya kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam tidak akan menurunkan derajat beliau 
disisi Allah sebagai manusia termulia. Seandainya pun di dunia ini tidak ada yang bershalawat kepada beliau, tentu Nabi Muhammad 
Shallallahu 'Alaihi Wasallam akan tetap menjadi manusia yang terdahulu masuk surga bersama umatnya di akhirat kelak.  
 
Yesus Dalam Bible Dishalawatkan  
 
Umat Kristen begitu bersemangat mempermasalahkan masalah shalawat Nabi ini karena mereka berpikir dalam Bible-nya tidak ada 
shalawat terhadap Nabi. Apakah mereka betul? Ternyata mereka salah! Sang Nabi dari Nazaret pun didoakan shalawat oleh para pengikut 
beliau pada zamannya.  
 
Matius 23:39 Dan Aku berkata kepadamu: Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata: DIBERKATILAH DIA 
yang datang dalam nama Tuhan! 
Lukas 13:35 Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu: Kamu tidak akan melihat 
aku lagi hingga pada saat kamu berkata: DIBERKATILAH DIA yang datang dalam nama Tuhan! 
Lukas 19:38 Kata mereka: “DIBERKATILAH DIA yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan 
di tempat yang mahatinggi! 
Yohanes 12:13 Mereka mengambil daun-daun palem, dan pergi menyongsong Isa Al Masih sambil berseru-seru: “Hosana! 
DIBERKATILAH DIA yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel! 
Matius 21:9 Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti-Nya dari belakang berseru, katanya: "Hosana bagi 
Anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang mahatinggi!"  
 
Ucapan pemberkatan dan doa Hosana tersebut tersebut diatas adalah untuk Yesus. Apakah arti "Hosana"? Doa atau pujian? Kita lihat 
Hosana dalam Perjanjian Lama.  
 
Mazmur 118:25 
 אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא
ānnā’ yəhwâ HWOSI‘AH NA’ ’ ānnā’ yəhwâ haṣəlîṣâ nnā’  
Ya TUHAN, berilah kiranya keselamatan! Ya TUHAN, berilah kiranya kemujuran!  
 
Kita bisa mengerti bahwa dalam banyak referensi Hosana mengandung pengertian seruan doa:  

"derived from Aramaic ( הושע נא ) from Hebrew הושיעה נא) ) (Psalm 118:25, הֹוִׁשיָעהָּנא ), meaning “help” or “save, I pray“, “an 
appeal that became a liturgical formula; as part of the Hallel… familiar to everyone in Israel." (The Bauer lexicon) 
"Diambil dari bahasa aram ( הושע נא ) dan juga bahasa Ibrani ( הושיעה נא ) (Mazmur 118:25, הֹוִׁשיָעהָּנא ) yang berarti “Tolong” 
atau “Selamatkanlah, Ku berdoa”. Sebuah seruan yang menjadi tata cara ibadah; sebagai bagian dari Hallel. yang dikenal 
setiap orang di israel." (Kamus Kata Bauer)  
 
"hosanna, indecl. particle translit. fr. the Heb.; strictly, a cry expressing an appeal for divine help “save! Help, we pray!”; in a 
liturgical usage, a shout of praise and worship “hosanna, we praise you” (Matthew 21:9)" (The Friberg Lexicon) 
"Hosanna, diambil dari bahasa Ibrani yang berarti: seruan dengan sungguh sungguh & tegas untuk meminta pertolongan 
Tuhan. “Selamatkanlah! Tolonglah, kami memohon!”. Dalam tata ibadah, seruan untuk berdoa & memohon “HOSANA, Kami 
memberkatimu" (Matius 21:9)" (Kamus Kata Friberg)  
 
 
"hosanna (in Aramaic), an exclamation of praise literally meaning, “Save, I pray”." (The UBS Lexicon) 
"Hosanna (bahasa aram), sebuah seruan doa yang berarti: “Selamatkanlah, Kumohon”." (Kamus Kata USB)  
 
"hosanna (an Aramaic expression meaning “help, I pray” or “save, I pray,” but which had become a strictly liturgical formula 
of praise)" (The Louw-Nida Lexicon) 
"Hosanna (sebuah ekspresi dari orang aram yang berarti “Selamatkanlah, Ku doakan”, tapi menjadi susunan kata ibadah doa 
yang tegas)." (Kamus Kata Louw-Nida)  

"A Hebrew exclamation of praise to the Lord, or an invocation of blessings" (http://www.artikata.com/arti-90566-hosanna.php)  
"Hosanna in the highest,” the closing words of which no longer give any sense The same is the case with the words “Hosanna to the son of 
David” in Matt xxi. 9, “Hosanna in the highest” being a corruption of the original version." 
(http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=925&letter=H&searc h=hosanna)  
"Hoshanot Today is Hoshana Rabbah, the seventh day of the festival of Sukkot which is also a minor holiday of its own. The name means 
“The Great Hoshana” or “The Great ‘Please Save Us’!”. " (http://velveteenrabbi.blogs.com/blog/2010/09/hoshanot.html)  
 
Menurut info dari Wikipedia, pengertian kata Hosana ada 2 pandangan: 
1. Judaism: "Hoshana" ( הושענא ) is a Hebrew word meaning PLEASE SAVE OR SAVE NOW. In Jewish liturgy, the word is applied 
specifically to the Hoshana Service, a cycle of prayers from which a selection is sung each morning during Sukkot, the Feast of Booths or 
Tabernacles. The complete cycle is sung on the seventh day of the festival, which is called Hoshana Rabbah ( הושענא רבא , “Great 
Hosanna”). 
2. Christianity  "Hosanna" (Greek transcription: ὡσαννά, hōsanna) is the CRY OF PRAISE OR ADORATION shouted in recognition of 
the Messiahship of Jesus on his entry into Jerusalem, Hosanna! Blessed is the one who comes in the name of the Lord![3] It is used in the 
same way in Christian praise. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hosanna)  
 
Jadi Yahudi yang empunya kata Hosana mengartikannya sebagai permohonan alias doa sedangkan Kristen mengartikannya sebagai pujian 



atau sanjungan.  
 
Sekarang kita lihat maknanya secara etimologi: 
Etymology: Hosanna \Ho*san”na\ (h[-o]*z[a^]n”n[.a]), noun; plural Hosannas(-n[.a]z). [Greek, from Hebrew h[=o]sh[=i]‘[=a]h 
nn[=a]save now, save, we pray, h[=o]sh[=i]a’ to save (Hiphil, a causative form, of y[=a]sha’) + n[=a], a particle.] 
(http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt26b8.htm)  
 
Dari etimologi diatas jelas bahwa makna kata "Hosana" adalah memohon atau mengharapkan selamat atasnya, bukan memuji sang 
penyelamat.  
 
Jadi berdasarkan info-info tersebut, Hosana memiliki makna sebagai permohonan dilimpahkan atau doa keselamatan atasnya. Cek juga 
pemakaian kata itu pada liturgy Jahudi, dan ternyata para patriarch Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Aaron, Joseph dan David juga 
dihosanahi alias dimohonkan keselamatannya. (http://en.wikipedia.org/wiki/Hoshana_Rabbah)  
 
Dalam penggalan ayat Bible yang telah ditampilkan sebelumnya, dapat dilihat doa sekaligus berkat juga dialamatkan untuk Yesus Kristus 
atau Nabiullah Isa Al-Masih dari para pengikutnya.  
 
Anda dapat mendoakan orang lain dengan format yang serupa pemberkatan. Misal, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan", "Allah 
memberkatimu", "Dilapangkanlah jalan-jalanmu", "Dimudahkanlah ujian hari ini", dan sebagainya. Dalam bahasa Arab, seringkali 
seorang muslim mendoakan saudaranya dengan kalimat "Barokallahu fiikum" yang berarti "Semoga ALLAH memberkahi anda" atau 
"Berkat ALLAH tercurah atas anda".  
 
Yesus bukan hanya mendoakan para pengikutnya, bahkan Nasrani generasi pertama pun juga mendoakan shalawat dan berkat untuk beliau. 
Sekali lagi, doa shalawat dan salam adalah kebiasaan setiap pengikut para Nabi dari dulu untuk Nabi mereka. Dan Islam pun terus 
melestarikan hal ini. Semoga ini dapat menjawab keraguan anda terhadap Islam.  
 
Allahumma Shalli 'alaa Muhammad, Wa'alaa aali Muhammad. kama Shallaita' alaa Ibrahima Wa'alaa aali Ibrahima Wabarikh 'alaa 
Muhammad Wa'alaa aali Muhammad, Kama Barakhta 'alaa Ibrahima wa'ala aali Ibrahima, fil' aalamiinaa' Innaka hamidun majiid  

Sholawat Nabi Musa  

 

Artinya : 
Ya Allah limpahkanlah shalawdt-Mu atas pemimpin kami Muhammad, penutup KENABIAN para Nabi, tambang bagi segala rahasia, 

sumber bagi segala cahaya, keindahan bagi kedua atom, dan kemuliaan bagi kedua kediaman, pemimpin kedua jenis bangsa yaitu jin dan 
manusia, yang telah dikhususkan baginya dengan suatu kedudukan yang tertinggi. 

 
Ini adalah As-Shalawat yang dimintakan oleh Nabi Allah Musa 'Alihis-Shalatu Was-Salam. Mengenai As-Shalawat ini As-Syaikh 'Abdu-
Allah Al-Harusyi dalam kitabnya Kunuzul-Asrar pada bagian penjelasannya mengenai kelebihan fadhilah As-Shalawat ini, disitu Beliau 

mengatakan sebagai berikut: 
"Bahwa Nabi Allah Musa 'alaihi-salam ketika diperlihatkan Allah Ta'ala kepadanya apa yang telah disediakan-Nya dari segala bentuk 
kelebihan dan keistimewaan untuk diberikan-Nya kepada ummat nabi-Nya Sayyidina Muhammad Sholla Allahu ‘alaihi wa ‘alaihi wa 

sallam, maka meminta kepada Allah agar dirinya dijadikan-Nya salah satu dari mereka (salah satu dan ummat Muhammad shalla Allahu 
'alaihi wa alihi wa sallam). Menanggapi permintaan Beliau itu, maka Allah Ta'ala menyuruhnya agar beliau memberikan As-Shalawat 

"alan-Nabi Sayyidini Muhammad shallaAllahu alaihi wa alihi wa sallam. Begitu dia menerima petunjuk tersebut, maka dia pun langsung 
memberikan As-Shalawat 'alan-Nabi Muhammad shalla Allahu 'alaihi wa alihi wa sallam, dengan ungkapan As-Shalawat berikut ini. 

 
Tidaklah diragukan lagi bahwa As-Shalawat ini termasuk salah satu dari sekian banyak As-Shalawat yang lengkap dan begitulah bentuk 

susunan kalimat As-Shalawat yang diucapkan Beliau tersebut 
 

Tambahan Keterangan 
Dia kami beri nama tersebut karena diantara fadhilah memberikan As-Shalawat 'alan-Nabi shalla Allahu 'alaihi wa alihi wa sallam dengan 

kalimat As-Shalawat dari Nabi Musa A.S. tersebut adalah: 
Barang siapa senantiasa berdo'a dengan kalimat As-Shalawat beliau ini dan dirutinkannya dalam setiap sehari semalam sebanyak 1000 X 

dengan niat khusus untuk mengagungkan dan memuliakan Baginda Nabi Muhammad shalla Allahu alaihi wa alihi wa sallam serta 
kedudukan Beliau disisi Allah Ta'aia maka jika hal itu dilakukannya maka dia akan mendapat kekayaan dan kejayaan serta kemuliaan di 

dunia dan martabat yang tinggi di akhirat. 
 

Dinukil dari Kitab Sa’adatud-darain Fis Shalati ’ala Sayyidil Kaunai – As-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani , oleh Al Habib 
Muhammad bin Ali Al-Syihab 

Artinya:  
Ya Allah limpahkanlah shalawdt-Mu atas pemimpin kami Muhammad, penutup kenabian para Nabi, tambang untuk segala rahasia, sumber 
untuk segala cahaya, keindahan bagi kedua atom, dan kemuliaan bagi kedua rumah, pemimpin kedua jenis bangsa yaitu jin dan manusia, 
yang telah dikhususkan baginya dengan suatu posisi yang tertinggi. 

 
Ini adalah As-Shalawat yang dimintakan oleh Nabi Allah Musa 'Alihis-Shalatu Was-Salam.Tentang As-Shalawat ini As-Syaikh 'Abdu-Allah Al-
Harusyi dalam kitabnya Kunuzul-Asrar pada bagian penjelasannya mengenai kelebihan fadhilah As-Shalawat ini, disitu ia mengatakan 
sebagai berikut: 
"Bahwa Nabi Allah Musa 'alaihi-salam ketika diperlihatkan Allah Ta 'ala kepadanya apa yang telah diberikan-Nya dari segala bentuk kelebihan 
dan keistimewaan untuk diberikan-Nya kepada ummat nabi-Nya Sayyidina Muhammad Sholla Allahu' alaihi wa 'alaihi wa sallam, maka 
meminta kepada Allah agar dirinya dijadikan-Nya salah satu dari mereka ( salah satu dan ummat Muhammad shalla Allahu 'alaihi wa 
alihi wa sallam). Menanggapi permintaan Beliau itu, maka Allah Ta'ala menyuruhnya agar beliau memberikan As-Shalawat 
"alan-Nabi Sayyidini Muhammad shallaAllahu alaihi wa alihi wa sallam. 

Artinya : 
Ya Allah limpahkanlah shalawdt-Mu atas pemimpin kami Muhammad, penutup KENABIAN para Nabi, tambang bagi segala rahasia, 

sumber bagi segala cahaya, keindahan bagi kedua atom, dan kemuliaan bagi kedua kediaman, pemimpin kedua jenis bangsa yaitu jin dan 
manusia, yang telah dikhususkan baginya dengan suatu kedudukan yang tertinggi. 

 



Ini adalah As-Shalawat yang dimintakan oleh Nabi Allah Musa 'Alihis-Shalatu Was-Salam. Mengenai As-Shalawat ini As-Syaikh 'Abdu-
Allah Al-Harusyi dalam kitabnya Kunuzul-Asrar pada bagian penjelasannya mengenai kelebihan fadhilah As-Shalawat ini, disitu Beliau 

mengatakan sebagai berikut: 
"Bahwa Nabi Allah Musa 'alaihi-salam ketika diperlihatkan Allah Ta'ala kepadanya apa yang telah disediakan-Nya dari segala bentuk 
kelebihan dan keistimewaan untuk diberikan-Nya kepada ummat nabi-Nya Sayyidina Muhammad Sholla Allahu ‘alaihi wa ‘alaihi wa 

sallam, maka meminta kepada Allah agar dirinya dijadikan-Nya salah satu dari mereka (salah satu dan ummat Muhammad shalla Allahu 
'alaihi wa alihi wa sallam). Menanggapi permintaan Beliau itu, maka Allah Ta'ala menyuruhnya agar beliau memberikan As-Shalawat 

"alan-Nabi Sayyidini Muhammad shallaAllahu alaihi wa alihi wa sallam. Begitu dia menerima petunjuk tersebut, maka dia pun langsung 
memberikan As-Shalawat 'alan-Nabi Muhammad shalla Allahu 'alaihi wa alihi wa sallam, dengan ungkapan As-Shalawat berikut ini. 

 
Tidaklah diragukan lagi bahwa As-Shalawat ini termasuk salah satu dari sekian banyak As-Shalawat yang lengkap dan begitulah bentuk 

susunan kalimat As-Shalawat yang diucapkan Beliau tersebut 
 

Tambahan Keterangan 
Dia kami beri nama tersebut karena diantara fadhilah memberikan As-Shalawat 'alan-Nabi shalla Allahu 'alaihi wa alihi wa sallam dengan 

kalimat As-Shalawat dari Nabi Musa A.S. tersebut adalah: 
Barang siapa senantiasa berdo'a dengan kalimat As-Shalawat beliau ini dan dirutinkannya dalam setiap sehari semalam sebanyak 1000 X 

dengan niat khusus untuk mengagungkan dan memuliakan Baginda Nabi Muhammad shalla Allahu alaihi wa alihi wa sallam serta 
kedudukan Beliau disisi Allah Ta'aia maka jika hal itu dilakukannya maka dia akan mendapat kekayaan dan kejayaan serta kemuliaan di 

dunia dan martabat yang tinggi di akhirat. 
 

Dinukil dari Kitab Sa’adatud-darain Fis Shalati ’ala Sayyidil Kaunai – As-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani , oleh Al Habib 
Muhammad bin Ali Al-Syihab 

Makna As-Shalatu Dan As-Salamu Alan-Nabi Shalla All ahu Alaihi Wa Sallam  
"As-ShaIawat" , adalah sebuah suku kata dalam bentuk jama 'dari kata As-Shalatu, yang artinya secara mutlak adalah "Ad-Du'a "yaitu" du'a ". 

Kemudian kata-kata itu dalam agama dipakai untuk beberapa istilah atau untuk beberapa makna. Dalam bidang ilmu fiqh, dia dipakai sebagai 
istilah untuk menunjukkan kepada suatu perbuatan tertentu dengan ucapan-ucapan tertentu, yang harus dilakukan dengan persyaratan 
tertentu, yang dibuka dengan pengucapan takbiratul-ihram dan diakhiri dengan pengucapan As-Salam , sebagaimana telah dimaklumi. 
Adapun mengenai makna kata-kata " AS-SHALATU "yang pada umumnya dipergunakan dalam kata-kata memberikan As-Shalawat 'alan-
Nabi shalla A'lllahu' alaihi wa alihi wa sallam,. untuk menjelaskannya maka kami salinkan penjelasan yang telah diberikan olehAs-Syaikh 
'Abdul-Qadir Al-Jailani dalam kitabnya " Al-Ghunyah Li Thalibi Thariqil-Haqqi 'Azza Wa Jalla " sehubungan dengan penjelasan Beliau tentang 
ayat: 

64. Sholawat Sanusi  

 
 

As-Shalawat ini dicantumkan oleh As-Syaikh Al Qutb Muhammad As-Sanusi Qaddasalllahu Sirrahu Wa Radhia'anhu. dalam 

kitab AI-Mujarrabat karya beliau disitu dia mengatakan : 

 

Barang siapa mempunyai suatu hajat kepada Allah Ta'ala, atau dia berada dalam suatu kesusahan, atau tertimpa suatu 

musibah, maka dia bangunlah di tengah malam dan berwudhulah dengan sempurna, kemudian dia lakukanlah shalat sunnah 

dua rakaat dengan membaca surah sesudah Al-Fatihah yang semudahnya bagi dirinya dan setelah salam, dia masih tetap 

menghadap keQiblat serta memberikan As- Shalawat atas Rasul Allah shalla Allahu 'alaihi wa alihi wa sallam dengan kalimat 

As-Shalawat ini, maka jika dia beniat dengan amal itu untuk meminta agar hajatnya dikabulkan Allah, maka hajat yang 

dimaksudnya itu akan dikabulkan Allah, begitu pula halnya dengan suatu musibah atau kesusahan, maka dia akan dilepaskan 

Allah Ta'ala darinya. 

Demikianlah apa yang dinyatakan oleh As-Sanusi R. A. 

 

As-Syaikh Ad-Dairabi menyalin As-Shalawat ini dan keterangan As-Sanusi tersebut langsung dari Beliau sendiri dan tentang 

itupun juga dicantumkannya di kitab tersebut. 

 

Dinukil dari Kitab Sa’adatud-darain Fis Shalati ’ala Sayyidil Kaunai – As-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani , oleh Al Habib 

Muhammad bin Ali Al-Syihab 

(Ilmu Warisan Leluhur)  

As-Syaikh Al Qutb Muhammad As-Sanusi 

Qaddasalllahu Sirrahu Wa Radhia'anhu 
 
As-Shalawat ini dicantumkan oleh As-Syaikh Muhammad As-Sanusi R,A. dalam kitab AI-Mujarrabat karya beliau disitu dia mengatakan 
: Barang siapa mempunyai suatu hajat kepada Allah Ta'ala, atau dia berada dalam suatu kesusahan, atau tertimpa suatu musibah, maka dia 
bangunlah di tengah malam dan berwudhulah dengan sempurna, kemudian dia lakukanlah shalat sunnah dua rakaat dengan membaca surah 
sesudah Al-Fatihah yang semudahnya bagi dirinya dan setelah salam, dia masih tetap menghadap keQiblat serta memberikan As- Shalawat 



atas Rasul Allah shalla Allahu 'alaihi wa alihi wa sallam dengan kalimat As-Shalawat ini, maka jika dia beniat dengan amal itu untuk 
meminta agar hajatnya dikabulkan Allah, maka hajat 
yang dimaksudnya itu akan dikabulkan Allah, begitu pula halnya dengan suatu musibah atau kesusahan, maka dia akan dilepaskan Allah 
Ta'ala darinya. Demikianlah apa yang dinyatakan oleh As-Sanusi R. A. 
As-Syaikh Ad-Dairabi menyalin As-Shalawat ini dan keterangan As-Sanusi tersebut langsung dari Beliau sendiri dan tentang itupun juga 
dicantumkannya di kitab tersebut. 
 
Dinukil dari Kitab Sa’adatud-darain Fis Shalati ’ala Sayyidil Kaunai – As-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani , oleh Al Habib 
Muhammad bin Ali Al-Syihab 
 

Qaddasalllahu Sirrahu Wa Radhia'anhu  

As-Shalawat ini dicantumkan oleh As-Syaikh Muhammad As-Sanusi R, A.  dalam kitab Al-Mujarrabat karya beliau disitu dia 
mengatakan: Barang siapa memiliki suatu hajat kepada Allah Ta'ala, atau dia berada dalam suatu kesusahan, atau tertimpa 
suatu musibah , maka dia bangunlah di tengah malam dan berwudhulah dengan sempurna, kemudian dia lakukanlah shalat 
sunnah dua rakaat dengan membaca surat sesudah Al-Fatihah yang semudahnya untuk dirinya dan setelah salam, dia masih 
tetap menghadap keQiblat serta memberikan As-Shalawat pada Rasul Allah shalla Allahu ' alaihi wa alihi wa sallam dengan 
kalimat As-Shalawat ini, maka jika dia beniat dengan amal itu untuk meminta agar hajatnya dikabulkan Allah, maka hajat 

yang dimaksudnya itu akan dikabulkan Allah, begitu pula halnya dengan suatu musibah atau kesulitan, maka dia akan 
dilepaskan Allah Ta 'ala darinya. Demikianlah apa yang dinyatakan oleh As-Sanusi RA 
As-Syaikh Ad-Dairabi menyalin As-Shalawat ini dan keterangan As-Sanusi tersebut langsung dari Beliau sendiri dan tentang 
itupun juga dicantumkannya di kitab tersebut. Dinukil dari kitab Sa'adatud-darain Fis shalati ' ala Sayyidil Kaunai - As-Syaikh 
Yusuf bin Ismail An-Nabhani, oleh Al Habib Muhammad bin Ali Al-Syihab 

Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi  
(1873-1932) 

Keadaan diri dan kelahirannya  

Sayid Ahmad Syarif memiliki postur tubuh yang sedang, mukanya panjang dan tebal, dan andaikata matanya tidak cekung ke 

dalam maka dia tampak seperti orang Cina. Matanya sayu dan hampir-hampir tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, dan dia 

jarang sekali tersenyum. Dia berpakaian jubah putih dan memakai serban lebar berwarna putih juga. 

Syaikh Ahmad asy-Syarif dilahirkan pada tahun 1873 di Jaghbub, di mana dia mendapat bimbingan pamannya, Sayyid al-

Mahdi, ayahnya (Muhammad Syarif), ar-Rifi dan al-Biskiri. Selain itu dia diperkenalkan dengan semua masalah yang dihadapi 

oleh Thariqat Sanusiyyah pada saat itu karena pamannya memberitahukan hal-hal ini kepadanya, dan sering mengeluarkan 

perintah melalui dirinya. Ketika Sayyid al-Mahdi pindah ke Qiru di Sudan, Sayyid Ahmad as-Syarif menemaninya, dan di 

sanalah dia dinyatakan sebagai calon penggantinya, pada saat pamannya meninggal. 

Syekh Ahmad Asy-Syarif mengarang sebuah kitab yang bernama Al-Anwarul Qudsiyyah fi Ma'alimith Thariqis Sanusiyyah. Di 

dalam kitab tersebut Beliau bertanya kepada kakak dari ayahnya Syekh Muhammad al-Mahdi, kepada siapakah Thariqah 

Sanusiyyah disandarkan sehingga disebut sebagai Thariqah As-Sanusiyyah Al-Idrisiyyah Al-Qadiriyyah An-Nasiriyyah As-

Sadziliyyah. Maka dijawab, bahwa semuanya kembali kepada nama 'Al-Muhammadiyyah', yang berarti mengikuti Sunnah baik 

sedikit maupun banyak. Pada awalnya Thariqah ini merupakan salah satu cabang dari Thariqah Syadziliyyah. Menurut Syekh 

Ahmad Asy-Syarif As-Sanusi Thariqah ini dibangun atas dasar mengikuti Sunnah dalam perkataan, perbuatan, keadaan, serta 

membiasakan menyebut shalawat Nabi di berbagai waktu. 

Dalam kitab itu pula diterangkan sumber pengambilan amalan-amalan utama Thariqat Sanusiyyah. Seperti Shalawat 

Ummiyyah, memiliki sanad dari Syekh Muhammad bin Ali as-Sanusi yang menerima dari Syekh Ahmad bin Idris, beliau dari 

Syekh Abul Mawahib at-Taziy, beliau dari Syekh Muhammad bin Zayyan, beliau dari Syekh Muhammad bin Nashir ad-Dar'i. 

Selain itu Syekh Muhammad bin Ali as-Sanusi mendapatkan pula dari Syekh Muhammad bin Muh. bin Abdus Salam al-Banani, 

beliau dari  Syekh Ahmad bin Muhammad bin Nashir ad-Dar'i, dan beliau dari Syekh Muhammad bin Nashir ad-Dar'i. 

Sedangkan Shalawat Fatihiyyah, memiliki sanad dari Syekh Muhammad bin Ali as-Sanusi, beliau menerima dari Syekh 

Ahmad bin Idris, beliau dari Syekh Abul Mawahib at-Taziy, beliau dari Syekh Abul Abbas ad-Dani al-Fasi, beliau dan Syekh at-

Taziyyi menerima dari Syekh Abdul Qadir al-Mufti al-Makki, dari Syekh Sa'dud Din bin Sayid Allam Muhammad, kemudian 

sanadnya bersambungan hingga Syekh Abdul Qadir al-Jaelani. 

Maka, tidak semua pengamal Thariqah Idrisiyyah membawakan kedua awrad ini. Sebab mereka tidak mengambil sanad 

melalui Syekh Muhammad bin Ali as-Sanusi, tapi melalui murid Syekh Ahmad bin Idris lainnya, seperti Syekh Ibrahim Ar-

Rasyidi, Syekh Muhammad Al-Mirghani, dsb. 

Syekh Ahmad Asy-Syarif menukil pendapat Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi yang mengungkapkan bahwa keutamaan 

membaca Shalawat 'Azhimiyyah sekali menandingi 33.333 kali membaca kitab Shalawat Dala-ilul Khayrat. Setelah 

mendengar ini Syekh Muhammad al-Mahdi bertanya kepada ayahnya, 'Apa yang menyebabkan keutamaan awrad shalawat 

itu melebihi keutamaan shalawat lainnya, padahal keduanya sama-sama bacaan shalawat?' Maka dijawab oleh Syekh 

Muhammad bin Ali as-Sanusi, 'Dengan sebab keutamaan para Syekhnya'. 



Sesungguhnya amal Shufi itu diukur dengan timbangan syari'ah. As-Sanusiyyah mengumpulkan 2 jalan, Burhaniyyah dan 

Isyraqiyyah, semacam metode dalam mencapai kematangan spiritual (jalan menuju kepada Allah). 

Syekh Ahmad Asy-Syarif berkata bahwa seseungguhnya Isyraqiyyah adalah kebiasaan seorang murid dalam membersihkan 

jiwa dari kekotoran sehingga mencapai kebenaran dalam meraih pengetahuan (makrifat) dan rahasia-rahasia tanpa dengan 

belajar. Dan tiadalah proses pembelajarannya melainkan dengan melalui pintu 'Wattaqullaah wayu'allimukumullaah' 

(Bertaqwalah, dan [niscaya] Allah akan mengajarkan kalian akan pengetahuan). Adapun Burhaniyyah merupakan kebiasaan 

seorang murid mengikuti apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan agama, serta mempelajari ilmu-ilmu yang 4, 

yaitu: ilmu-ilmu Zat dan Sifat, Fiqh, Hadits dan Dalil-dalil. Maka Thariqah Sanusiyyah menggabungkan keduanya (Isyraqiyyah 

dan Burhaniyyah). Barang siapa menginginkan Isyraqiyyah maka ikutilah jalannya, dan barang siapa menginginkan 

Burhaniyyah maka tempuhlah jalannya pula. 

Dan jalan Burhaniyyah adalah mendiami lahir dengan adab mengikuti perkataan Nabi, dan mendiami batin dengan 

muraqabah (mendekatkan diri) kepada Allah di segala gerak diamnya atas Sunnah Nabi dan jalan orang pilihan. 

Syekh Ahmad Asy-Syarif juga mengarang sebuah kitab tentang jihad, yaitu: Bughyatul Musa'id fi Ahkamil Mujahid'. Menurut 
pengamat Tasawuf belakangan, Thariqat Sanusi tasawufnya memiliki corak ajaran yang khas, yaitu: Imamah (kepemimpinan), 
Hijrah dan Jihad. Taat kepada seorang Imam adalah wajib, Hijrah adalah untuk mencapai kemapanan, dan Jihad adalah 
untuk menegakkan Kalimat Haq (kebenaran) dan Dien. 
 Al-Maushu'ah As-Shufiyyah, Dr. Abd. Mun'im al-Hifni, Dar ar-Rasyad, Kairo. 

di ambil dari : Biografi Tokoh-tokoh Al-Idrisiyyah 

65. SHOLAWAT FATIH 

Artinya: " Ya Allah, limpahkanlah shalawat, salam, dan berkah atas Sayyidina Muuammad - pembuka hal-hal yang terkunci; 

penutup hal yang sudah berlalu; penolong kebenaran dengan kebenaran; dan penunjuk jalan ke jalan-Mu yang lurus. Semoga 

Allah senan-tiasa melimpahkan shalawat kepadanya, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, sesuai dengan derajat dan 

kedudukannya yang tinggi. "  

Bila bicara, kata katanya bagaikan mutiara. Bila diam, dia menyimpan kesejukan. Bila berjalan, matanya sangat terjaga. BIla 

berprilaku, dia laksana Al Quran berjalan. Dia bagaikan malaikat, memberikan cahaya. Cahaya iman. Jejaknya jadi teladan 

bagi setiap orang. BIla satu kali namanya di sebutkan, beribu doa dan rahmat terlimpah atasnya. Pada wujudnyalah, lahir 

cinta sejati.Cinta suci yang tak pernah ternodai. 

Seorang pemuda mendapatkan surat dari kekasihnya. Sebelum surat itu dibuka, perangkonya di lepas dan dijilatinya. Lalu dia 

membalas surat itu dan bercerita kalau perangkonya dia jilati. Karena si pemuda yakin bahwa sewaktu menempel perangko 

itu pasti memakai ludah kekasihnya. Jadi hitung hitung menelan ludah kekasihnya walaupun sudah kering. Tak lama 

berslelang datanglah balasan dari si kekasih. Ia menyatakan terimakasih atas kemurnian cintanya. Tetapi maaf, katanya, yang 

menempelkan perangko dahulu bukan dia sendiri tetapi tukang becak yang dia titipi untuk mengeposnya. Keruan saja si 

pemuda nyengir kecut. Itulah orang yang sedang dimabuk cinta. DI tanah Arab, Majnun yang mencintai Layla, disebut 

gila. Karena dia datang ke rumah Layla dan menciumi dinding rumah itu sepuas puasnya. 

66. Sufi Road: Sholawat Badawi Kubro  

 
Shalawat Al-Badawiyah 

 
َوَ�ْ@4ِِن ْاkَْ�َ�اِر ا��َّ�َّ�ِ&�َِّ� . �ِ&�َِّ� َوَأْ�َ�ِف ا�!ُّْ�َرِة اVِ�ْْ�َ�. َوَأْ�َ#ِ" اِsَ�ْ�Gَ�ِْ� ْاbِْ&َ��ِ&�َِّ� . َوَ�ْ�َ@ِ� اGَ�ْْ�َ#ِ� ا��َّْ.َ��ِ&�َِّ� . ا��َُّ/5َّ َ�"ِّ َوَ��5ِّْ َوَ��ِرْك َ�َ�
 4ِِّ��ََ&� َوَ�ْ�َ>َ&� Vَ�َ 4ٍَّ��َ�َُ�ِة اkَْ�ِ" ا�0ُّ�َراِ&�َِّ� 

 . �َِّ�Rِ�Qَ�. َوَ�"ِّ َوَ��5ِّْ َوَ��ِرْك َ�ِ�ْ�ِ� َوَ�َ�
 Iِ�ِ� َوَ�ْ�ِ�ِ� . َوِإَ�ْ�ِ� َ�ِ= اْ&4ََرEِِ] ا�0َِّ��ُّْ�َن 2َْ�َ] ِ�َ�اRِِ� َ�ُ/5ْ 0ْ�ُِ� . َواْ�َ�ْ/Vَِ� ا���0ََِِّّ� َوا��2َُّْ�ِ� اْ�َ@ِ��َِّ� . َ��ِ.Sِ اGَ�ْْ�َ#ِ� اkَْ�ِ��َِّ� . َوَ:iَاRِِ= اْ�ُ@ُ�ْ�ِم اْ�ِ�ْ�ِ
 .َ�4ََد َ�� َ:َ�Gَْ] َوَرَزْ'َ] َوَأَ�]َّ َوَأْ.َ�ْ�َ] ِإَ�
 َ(ْ�ِم 2َْ�َ@ُ� َ�ْ= َأ0َ�ْْ�َ] َوَ��5ِّْ 2َْ�ِ���ً� َآ��fًِا َوا4ُ�ْ�َ�ْ ِ�ّ�ِ� َربِّ اْ�َ@�َ�ِ�ْ�َ= 

  
Shalawat ini disusun oleh Syaikh Ahmad al-Badawi ini, terkenal dengan shalawat al-Badawiyah al-Kubra. Diriwayatkan oleh Hasan ibn 

Muhammad Qahhi di dalam kitab Talkhiis al-Ma`aarif fii targhiib Muhammad `Aarif bahwa seorang wali yang bernama Muhammad 
Talmaysani telah membaca Dalail al-Khairat 100.000 kali. Setelah selesai Nabi shallallahu alaihi wa sallam mendatanginya di dalam 

mimpi dan berkata kepadanya, “Jika engkau membaca bacaan Ahmad al-Badawi, seolah-olah engkau telah membaca Dalail al-Khayrat 
800.000 kali.” 

 
Sebagian ulama berkata : "Barang siapa membaca Sholawat Badawi Kubro ini sebanyak seratus kali disertai suci dari hadas, ia akan diberi 

rizki yang mudah oleh Allah dalam segala urusan perkaranya" 
Menurut Al Arif Billah Habib Ali bin Abdurahman Al Habsy dalam kitabnya : "Keutamaan Sholawat", bahwa sebagian ulama mengatakan: 

"Barang siapa yang membaca Sholawat Badawy Kubro sebanyak 3x maka pahalanya seperti orang membaca Dalail al-Khoirot hingga 
khatam" 

 
Dan tata cara yang lainnya adalah: membacanya 5 kali seusai shalat fardlu dan 7 kali setiap mau tidur. Fadilahnya, ia akan terhindar ari 

sihir dan segala kejahatan lahir batin, dimudahkannya rizki, dan mendapat cahaya batin serta terbuka beberapa rahasia ghoib. 
 

Shalawat lain yang dinisbatkan kepada beliau adalah shalawat al-Anwar: 
 

 .َ�4َد ِ&َ@5ِ ا< َوِأْ�َ#�ِ�ِ�. َوَأْ�َ��ِ�ِ� اkَْ:َ��ِر. َوIِ�ِ� اkَْ�َ/�ِر. 4ِِّ��ََ&� 4ٍَّ��َ�ُ اsْ�ُ�َْ+�ِر. َوQْ�َِ+�ِح َ��ِب ا0َ�َْ��ِر. َو2ِْ�َ(�ِق اTْkََ��ِر. َوِ��ِّ اkَِ�َ�اِر. ا��َُّ/5َّ َ�"ِّ َ�َ�
 ُ&�ِر اkَْ&َ�اِر
 



Shalawat ini mujarab untuk mendapatkan hajat dan keinginan, tesingkapnya kesusahan, terhindar dari kesulitan dan juga dihasilkannya 
cahaya dan rahasia-rahasia ghaib. Menurut guru kami KH. A. Sadid Jauhari, shalawat ini juga memberikan manfaat berupa diberikannya 
putra-putri yang sholeh dan sholehah, berguna bagi umat. Menurut beliau diantara sebab pendidi PP. Al-Anwar menamai pondoknya 
dengan Al-Anwar, karena tafa'ulan terhadap shalawat ini, dan karena pendahalu pendiri istiqamah dalam membaca shalawat al-Anwar ini. 
 
Sayyidi Syaikh Ahmad Al-Badawi wafat di Thanta pada hari selasa 12 Rabiul Awal 675 H / 24 Agustus 1276 M, saat berusia 79 tahun. 
Dari tangannya muncul banyak wali-wali abdal dan kutub. Allahumansyur nafahatirridlwani alaih, wa amiddana bil asrarillati auda'taha 
ladaih. Amin 
 

67.Berikut adalah sholawat dalam ryadhoh untuk bert emu dengan Rasulullah yang disarikan oleh Syeikh Yu suf An 

Nabhani dalam Kitabnya Sa'adatu daroin dari riwayat  Syeikh Abdul Qadir Al Jilani   
 
 

  

 

Amalan-amalan untuk bermimpi ketemu Nabi Muhammad saww. 

 

Di dalam KITAB MAGHNATHISUL QABUL FIL WUSHUL ILAA RU’YATI  SAYYIDINAR RASUL SAW (MAGHNATIS : 

RISALAH METODE BERJUMPA  RASULULLAH SAW) buah karya dari Sayyid Hasan Muhammad syiddad  ba Umar. 

Pengantar kitab ini adalah Habib Abdurrahman bin  Syech Al-Atthas, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Masyhad,  Sukabumi.. 

Kitab yang sangat bagus karena diberi sambutan /  referensi oleh beberapa Ulama besar.  

 

Diantaranya : 

 

Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asseqaf 

Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad 

Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur 

Al-Habib Hasyim Al-Idrus 

Al-Habib Abdul Qadir Jilani bin Salim Al-Khird 

As-Sayyid Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaff 

As-Sayyid Ali bin Abdullah bin Husein Asseqqaf 

As-Sayyid Muhammad bin said bin Al-Baidh 

As-Syekh Husein Shaleh Al-Masibily 

As-Syekh Abdur Rahiim Syekh Ali Musa 

As-Syekh Abdullah Sirajuddin 

As-Syekh Musa Abduh Yusuf 

As-Syekh Shaleh Al-Syekh Al-Abbassy 

As-Syekh Ahmad Al-Badawi bin Usman Al-Barawy 

 

Beliau-beliau diatas menyatakan bahwa Kitab ini MAGHNATHISUL QABUL FIL WUSHUL ILAA RU’YATI SAYYIDINAR 

RASUL, adalah satu kitab yang terjamin ke shahihannya dan berdasarkan dalil yang  kuat juga dari Ijazah yang bersambung 

secara berantai  sanadnya. Merupakan pedoman bagi para Muhibbin yang bercita- cita untuk dapat bertemu dengan 

Junjungan Yang Mulia Sayyidina wa Habibina wa Maulana Rasulullah Muhammad bin Abdillah SAW. 

Perangkum kitab ini merangkumnya kedalam tiga bahasan pokok  dalam merajut kecintaan dan menjalin keterpautan hati 

kepada  Nabi SAW secara sistematis dan proporsional berdasarkan Al- Qur’an, As-Sunnah, dan wacana para salaf dan khalaf 

melalui  pengamalan sholawat. Perjumpaan yang dimaksud adalah dengan  melalui mimpi dan diharapkan berlanjut ke alam 

nyata. 

 

Mimpi merupakan yang pertama nampak dari wahyu kenabian kepada  Rasulullah SAW sebagaimana yang diterangkan 

dalam hadist yang  diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya pada bahasan Ta’bir dan oleh Muslim pada bahasan Al-Imam 

(hadist no : 252). Kata  RU’YAH digunakan untuk mimpi yang disukai, sedangkan kata HULUM untuk mimpi yang tidak disukai. 

Terkadang kata Ru’yah  digunakan untuk keduanya. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh  Bukhari Muslim pada bahasan itu- 

dari Abu Qatadah bahwa Nabi  SAW bersabda : “ Ru’yah yang benar berasal dari Allah dan  Hulum yang buruk berasal dari 

Syetan.” 

 

Sayyid Allamah Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ra pernah ditanya  tentang Ru’yah dan beliau mengatakan, ”Mimpi adalah 

bagian  dari kenabian dan memiliki alam tersendiri, malah mimpi  merupakan dinding pemisah antara kasyf yang bersifat 

bathin  dengan kesadaran (yagdhah) yang bersifat zhohir”. Kewalian  biasanya diawali dengan mimpi sebagaimana yang di 

awali oleh  Rasulullah SAW pada awal kenabian. Namun tidak setiap mimpi  yang diawali oleh seseorang bersifat demikian. 

 

Orang yang suka mencampur adukkan yang haq dengan yang batil  kecil kemungkinannya untuk mendapatkan mimpi yang 

benar  (Shidig). 

 

Syarat bermimpi yang benar adalah bersikap jujur dan  menjauhkan diri dari khayalan-khayalan buruk. 

 

Allah memuliakan para pecinta Nabinya dengan kemampuan melihat  Rasulullah SAW ketika tidur sebagai perwujudan dari 



mengutamakan dan memuliakan beliau SAW adalah pangkat yang  paling agung yang didambakan dan diharapkan oleh 

setiap insan  yang mencintai beliau. 

 

Sesuai dengan sabda Nabi SAW,”Tidak beriman (dengan sempurna)  satu diantara kamu, sehingga aku lebih dicintainya dari 

pada  dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya dan setiap manusia.” 

Setelah Allah menganugerahi para pecinta dengan kemampuan  melihat Nabi-NYA SAW dikala tidur, kedudukan mereka 

menjadi  tinggi dengan memperbanyak bacaan sholawat dan salam sambil  mengikuti jejak beliau yang sempurna, sehingga 

Allah Yang Maha  Mulia memberi mereka keutamaan. 

 

Mereka mampu melihat beliau dan berkumpul bersama beliau dalam  keadaan terjaga. Itulah yang termasuk pangkat yang 

tinggi dan  derajat yang agung. 

 

Sebagaimana sabda beliau SAW, ”Barangsiapa melihat aku diwaktu  tidur maka dia benar-benar melihat aku, karena 

sesungguhnya  setan tidak mampu menyerupai aku”. (Sungguh benar Nabi SAW  yang benar dan dibenarkan). 

 

Setelah itu beliau memberi kabar gembira kepada kita :  “Barangsiapa melihat aku diwaktu tidur, maka dia akan melihat  aku 

di waktu terjaga atau (dia seakan-akan melihat aku di  waktu terjaga) setan tidak dapat menyerupai aku”. 

(HR.Bukhari,  Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi). 

 

Diantara syarat-syarat Mahabbah kepada Rasul SAW adalah : 

 

Taqwa dan Istiqomah yang sempurna. Karena merupakan azaz yang  kokoh dalam semua amal ibadah disamping niat yang 

benar   dengan ikhlas. 

 

Didalam mengikuti jejak rasul SAW ada 3 faedah yang besar dan  agung : 

 

* Dicintai Oleh Allah SWT. 

* Taat kepada Rasulullah SAW. 

* Diampuni dosa-dosanya. 

 

Tersebut didalam kitab Mafatihul Mafatih : Barangsiapa bisa  bermimpi melihat Rasulullah SAW dikala tidur, maka dia 

akan  mendapatkan Husnul Khotimah dan syafaat beliau, mendapatkan  surga dan Allah mengampuninya serta kedua orang 

tuanya- jika  keduanya muslim. Dia termasuk yang mengkhatamkan Qur’an  sebanyak 12 kali, sakaratul maut terasa ringan 

baginya, siksa  kubur dihilangkan dari padanya, diselamatkan dari kesulitan da  hari kiamat dan tercapai hajatnya didunia dan 

akhirat dengan  kasih sayang dan karunia-NYA. 

 

Ketahuilah bahwasanya mimpi melihat beliau SAW adalah Haq.  Mimpi adalah suatu keterbukaan yang tidak bisa terjadi 

kecuali  dengan hilangnya penutup / Hijab dari hati.Oleh karena itu  tidak bisa dipercaya kecuali mimpi seseorang laki-laki 

shaleh  dan benar ucapannya. Adapun orang yang banyak kebohongannya,  tidaklah benar mimpinya. Orang yang banyak 

kerusakan dan  perbuatan maksiatnya akan gelap hatinya, sehingga apa yang  dilihatnya adalah bunga-bunga tidur. 

 

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya orang yang diberi Taufiq oleh  Allah SWT dan dimuliakan dengan melihat Nabi SAW, 

terkadang  dia melihat beliau dalam bentuk-bentuk yang banyak. Hal ini  kembali kepada perilaku orang yang melihat beliau, 

karena  perobahan tingkah lakunya, istiqomahnya, dan khaufnya kepada  Allah, disertai cara-cara menunaikan ibadah-ibadah 

fardhu  dengan benar. Apabila amalan orang yang melihat Rasul SAW  baik, maka baik pula baginya bentuk dan rupa beliau. 

Terkadang  beliau nampak dengan sifat-sifat yang dimilikinya, kendatipun  demikian beliau diatas segala sifat-sifat itu dari 

kebagusan,  kesempurnaan, kedermawanan, cahaya dan rahasia beliau yang  merupakan sifat-sifat Mulia yang tidak 

diketahui kecuali Tuhan  Yang Maha Pencipta lagi Maha Agung. 

 

Orang yang berkeinginan untuk melihat Rasulullah SAW wajib  menambah : 

 

1. Sikap merendahkan diri kepada Allah SWT. 

2. Beradab bersama Rasulullah SAW. 

3. Memandang sesuatu sesuai yang disenangi dan di Ridhai Oleh  Allah dan Rasul-NYA. 

4. Menjauhi semua tempat yang tidak di Ridhai oleh Allah dan  Rasul-NYA. 

 

Dan berikut ini adalah contoh beberapa faedah untuk tujuan  yang dimaksud, maka bangun dan berjuanglah, ambillah dia 

untukmu dan semoga kita dapat menyaksikan Ke Maha Murahan dan  Ke Maha Agungan Allah yang Maha Penolong dan 

pemberi Taufiq. 

 

Faedah beberapa surah di dalam Al-Qur’an untuk tujuan berjumpa (Mimpi) kepada Rasulullah SAW. 

 

1. Surah Al-Kautsar 

Barangsiapa membacanya dimalam hari 1.000 kali, maka dia akan  bermimpi melihat Nabi SAW. (Mujarab Shahih) 

 

2. Surah Al-Muzammil 

Barangsiapa ingin melihat Nabi SAW maka bacalah surah itu  sebanyak 41 kali. Maka dia pasti akan melihat beliau 

SAW.  (Mujarab shohih) 

 



3. Surah Al-Qodr 

Dibaca pada malam jum’at 1.000 kali maka dia tidak akan mati  sebelum melihat Nabi SAW. (Mujarab) 

 

4. Surah Al- Qurays 

Dibaca malam jum’at 1.000 kali, kemudian tidur dalam keadaan suci maka dia akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya 

dan  tercapai maksud serta tujuannya. (Mujarab) 

 

5. Surah Al-Ikhlas 

Riwayat Ibnu Abbas : Dibaca malam hari 1.000 kali, maka dia  akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya. (Mujarab) 

 

Dibagian lain Ibnu Abbas menerangkan : “Barangsiapa yang  melaksanakan sholat dua rakaat pada malam jum’at, pada 

setiap  rakaatnya setelah fatehah membaca Surah Al-Ikhlas 25 kali  setelah itu ba’da sholat membaca sholawat dengan sighat 

ini : 

 

Shollallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummi. 1.000  kali. 

 

Maka tidak akan sempurna jum’at yang akan datang kecuali dia  melihat Nabi SAW diwaktu tidurnya. Jika dia dapat melihat 

Nabi  SAW maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. (Mujarab  Shohih) 

 

Faedah beberapa sholawat pendek An-Nabi SAW. 

 

1. Sholawat Nur 

 

Bismillahir rahmanir rahiim… 

Allaahumma innii as-aluka bi nuuril anwaaril ladzii huwa  ‘ainuka laa ghoiruka an turiyanii wajha nabiyyika 

sayyidinaa  Muhammadin sholallahu ‘alaihi wa aalihi wassallama kamaa Huwa  ‘indaka. 

 

Sighat sholawat tersebut dibaca 100 kali. (Ini Mujarab) 

 

2. Sholawat Ummi 

 

Bismillahir rahmanir rahiim… 

Allaahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi.  1.000 kali. 

 

Caranya : Sholat sunah dua rakaat pada malam jum’at. Dalam setiap rakaatnya membaca ba’da al-fatehah : Ayat Qursy.1x 

dan  Surah Al-Ikhlas 15 kali. Setelah salam membaca sholawat tersebut diatas 1.000 kali. (Mujarab) 

 

3. Sholawat Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra. 

 

Bismillahir rahmanir rahiim… 

Allaahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin ‘abdika wa nabiyyika wa rasuulikan nabiyyil ummi wa ‘alaa aalihi wa shohbihi 

wa sallim.  500 kali. 

 

Berkata Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra : “Barang siapa membaca secara rutin sighat sholawat tersebut dalam sehari 

semalam sebanyak 500 x, maka dia tidak akan mati sebelum berkumpul  bersama Nabi SAW dialam nyata (terjaga).” Syekh 

Yusuf An- Nabhani menambahkan dan menerangkan : Apabila sholawat  tersebut berfaedah untuk melihat Nabi SAW dialam 

nyata, tentunya sholawat tersebut lebih berfaedah lagi untuk melihat beliau didalam tidur”. (Ini Mujarab) 

 

4. Sholawat Sayyid Jamaludin Abu Mawahib Asy-Syadzily Ra. 

 

Beliau adalah termasuk orang-orang pilihan yang agung. Beliau berkata, ”Saya pernah melihat Rasulullah SAW didalam tidur, 

lalu beliau SAW berkata kepadaku “Bacalah olehmu ketika hendak tidur… 

 

Bismillahir rahmanir rahiim. 5x 

 

A’udzubillahi minasy-syaithonnir rajiim.5x 

 

Allaahumma bihaqqi Muhammadin arinii wajha Muhammadin haalaan wa maalaan.5x 

 

Apabila engkau membacanya ketika hendak tidur, maka aku akan  mendatangimu dan aku tidak akan meninggalkanmu sama 

sekali.“ 

 

Lalu beliau menuturkan “alangkah indahnya bentuk bacaan ini dan juga artinya bagi orang yang mempercayainya, terlebih 

lagi  jika engkau menambahinya dengan bacaan sholawat dan salam kepada Nabi SAW”. (Ini Mujarab Shohih). 

 

5. Sholawat Rahmat 

 

Penulis kitab ini Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh ijazah dari Guru beliau Al-

Habib  Zein bin Ibrahim bin Smith- dan beliau berkata : “Sesungguhnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsy Ra berkata : 



“Barang siapa banyak membaca sighat sholawat yang berkah ini maka dia akan melihat An-Nabi SAW”. 

 

Inilah sighat sholawat yang dimaksud : 

 

Bismillahir rahmanir rahiim… 

Allaahumma sholli  wa sallim ’alaa Sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad miftaahi baabi rohmaatillah, 

‘adada maafii ‘ilmillah, sholaatan wa salaaman daa-imaini bidawamii mulkillah”. 

 

Dan beliau- Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh sighat sholawat yang sama dari Al-

Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatthiri diawal perjumpaan beliau di Raudhah yang mulia di Masjid Madinah Al-Munawarrah. 

 

 

Tambahan dari saya : 

 

* Barangsiapa membaca shalawat ruhi ini minimal 100x setiap harinya dan pada malam jum’at 1000x maka ia akan bermimpi 

ketemu Nabi Muhammad. 

 

	SSSS/ا�� DSSSI 3SSSS�� روح  �"-
SSSSSSSS) -�A� 3SSSSS8 ا:رواح �3SSSS�� F و ,ا:,$SSSS�د 3SSSS�� F-SSS$, 3SSSSS8 و ,=SSSSSSSJ 3SSSSS8  ر(SSSSSSSSS=.ا� 

 

Allaahumma sholli 'alaa ruuhi sayyidinaa muhammadin fil- arwaahi, wa 'alaa jasadihi fil-ajsaadi, wa 'alaa qobrihi fil- qubuuri. 

 

Artinya : Yaa Allah limpahkanlah shalawat kepada ruh sayyidina Muhammad di alam ruh, kepada jasadnya di alam jasad dan 

kepada kuburnya di alam kubur". 

 

Imam Syarany berkata : "Nabi Muhammad telah bersabda : barangsiapa mengucapkan shalawat atasku dengan cara yang 

dikemukakan dalam shalawat ini (shalawat ruhi di atas), maka  ia akan melihatku di dalam mimpi, barangsiapa 

melihatku  didalam mimpinya maka ia akan melihatku di Hari Kiamat,  barangsiapa melihatku di Hari Kiamat maka aku akan 

memberikan  syafaat, dan barangsiapa yang aku beri syafaat niscaya ia akan meminum dari telagaku dan diharamkan Allah 

jasadnya dari  neraka". I 

 

 

* Juga dikatakan barangsiapa membaca syair burdah pada bait ke 8 ini : 

 

4SSSAض وا���SSSSSSSSS1� اتaSSSSSا�� 	�:�SSSSSSSS�  	SSSS1" ى�SSS) gSSSS
 SSSSSSSSSS8�رY�J اه)ى �� ]

 

Na'am saroo' thoifu man ahwaa' fa-arroqonii * wal-hubbu ya'taridhul-ladzaati bil-alami. 

 

Artinya : “Memang terlintas dirinya dalam mimpi hingga kuterjaga. Tak hentinya cinta merindangi kenikmatan dengan derita”.  

 

Diamalkan setelah habis sholat isya sebanyak-banyaknya dengan penuh kerinduan dengan Nabi Muhammad saww. dan 

sampai ia tertidur maka Insya Allah ia akan bermimpi ketemu Nabi  Muhammad saww. I 

 

 

* Amalan ini saya dapat dari Al-Habib Ahmad bin Novel Bin Jindan untuk dapat bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad 

saww., amalan ini dibaca 300x sebelum tidur. 

 

Ini amalannya : 

 

  SSSSSSSSS�
� Y�SSSSSS?e LSSSSSSSؤ�� ا�SSSSSSSSW.�ء رFw �� آDSS ��   زال و,  �

 

Laitahu khoshshinii biru'yati wajhin zaala 'an kulli man ro- aahusy-syaqoo'u. 300 kali. 

 

 

* Amalan shalawat ini juga dikatakan bisa untuk bermimpi ketemu Nabi saww. bila dibacanya, shalawat ini dibaca 100x yang 

sebelumnya mengerjakan sholat sunnah 2 roka’at. 

 

Ini shalawatnya : 

 

�SSSS� ر(SSS" ر(SSSSSا�� �SSSS� ��-SSSS�      ا:�)ر {SSSSSSSS�� Y�SSS� روح  �"-
SSSSSSSS) -�A� ل ارواح وw  �"-
SSSSSSSS) -�A� LSSSSSSS
AB و ��PSSS) 

 

Yaa nuuran-nuuri yaa mudabbirol-umuuri balligh 'annii ruuha sayyidinaa muhammadin wa arwaaha aali sayyidinaa 

muhammadin tahiyyatan wa salaaman. 

 

Artinya : "Ya Allah sumber pancaran nur, Ya Allah Tuhan yang mengatur semua perkara, semoga Engkau sampaikan 

daripadaku salam dan tahiyat kepada Ruh Nabi Muhammad saww. dan ruh keluarga Nabi Muhammad saww". 100 kali. 

 

 

Hadits-hadits berkenaan dengan mimpi ketemu Nabi Muhammad  saww.  

 



 

��َhَََّ-�َ اُن-َ=ْ�َ �"َ�َ=َeْا��َِّ  َ�ْ=ُ- َأ �ْ�َ qَ"ُ(�ُ �ْ�َ ِّي��َة َأَ�� َأنَّ َLَ�َ�َ) َأُ�Y�ِhََّ-�َ ( ا�!ُّْهَِ�ْ��اِ"Y اْ�َ�َ��ِم  Y8ِ َرY"ِw َ�ْ� َ�ُ.)ُل َوَ(�ََّ	 َ�َ�ْ
ِ  ا��َُّ  3َّ�Iَ ا��َِّ=Jَ @ُ1ْ�ِ)َ َّY�َل ُهََ
َ$َ8َ Y8ِ Lِbَ.َ
�DَُّU�َ َ��َو اْ�ََ�َ 


َ_�ُنَّْWا� Y�ِ َل�Jَ (�َُل ا��َِّ  َ�ْ=- َأ�Jَ �ُ�ْا �َ��ِ
 Iُ)َرY8ِ  ِBِ َرFُw ِإَذا ِ(

 

Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada  kami Abdullah dari Yunus dari Az Zuhri telah 

menceritakan  kepadaku Abu Salamah, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, aku  mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda:  "Barangsiapa melihatku dalam tidur, maka (seakan-akan) ia  melihatku ketika terjaga, (karena) setan 

tidak bisa  menyerupaiku." Abu Abdullah mengatakan, Ibnu Sirin mengatakan;  'Maksudnya jika melihat beliau dengan bentuk 

(asli) beliau.'  (HR. Bukhori No. 6478, Ibnu Majah No.3895)I 
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Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah  menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Mukhtar 

telah  menceritakan kepada kami Tsabit Al Bunani dari Anas  radliallahu 'anhu mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi  wasallam 

bersabda: "Siapa melihatku dalam mimpi, berarti ia  telah melihatku, sebab setan tidak bisa menjelma sepertiku,  dan mimpi 

seorang mukmin adalah sebagian dari empat puluh enam  bagian kenabian." (HR. Bukhori No.6479)I 
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Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah  menceritakan kepada kami Al Laits telah menceritakan 

kepadaku  Ibnul Al Had dari Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa'id Al  Khudzri, ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam  bersabda: "Barangsiapa melihatku, berarti ia telah melihat  yang sebenarnya, sebab setan tak bisa menjelma 

sepertiku."  (HR. Bukhori No.6482)I 

 

 

��َhَََّ-�َ (�ُ6ِ َأ
�َِّ��َة َأ�Aَ�ُ �ْ�َ Y�ٍَِّ- َ�ْ� َوِهWَ�ٌم َأ�ُّ)ُب َ�-hَََّ�� َزْ�ٍ- اْ�َ� Y�ِ1ْ�َ َ��َّ�ٌد َ�-hَََّ�� ا1َ�َْ�Y�ُِّ َداُوَد ْ�ُ� ُ(َ�ْ
َ��ُن ا�َ�ْ� 8ََ.ْ- اْ�َ�َ��ِم Y8ِ َرY"ِw َ�ْ� َوَ(�ََّ	  َ�َ�ْ
ِ  ا��َُّ  3َّ�Iَ ا��َِّ  َرُ()ُل Jَ�َل Jَ�َل ُهَ

Y"ِwنَّ َرRِ8َ َن�_َ
َّْWا� ��َ DَُّU�َ�َ�َ Y�ِ 

 

Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Dawud  Al 'Ataki; Telah menceritakan kepada kami Hammad 

yaitu Ibnu  Zaid; Telah menceritakan kepada kami Ayyub dan Hisyam dari  Muhammad dari Abu Hurairah dia berkata; 

Rasulullah shallallahu  'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa bermimpi melihatku  dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia 

benar-benar melihatku;  karena setan itu tidak dapat menyerupai bentukku." (HR. Muslim  No.4206)I 
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail telah  menceritakan kepada kami 'Ashim bin Kulaib dari bapaknya 

dari  Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa  Salam bersabda: "Barangsiapa melihatku di dalam mimpi 

sungguh  dia telah melihatku (yang sebenarnya), karena sesungguhnya  setan tidak bisa menyerupai aku" -Ibnu fidloil 

berkata:  "menghayalkan aku-, Sesungguhnya mimpi seorang mukmin yang  benar adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian 

kenabian."  (HR. Ahmad No.6871, At-Tirmidzi No.2202)I 

 

Dan masih banyak dalil-dalil lainnya tentang kebenaran  seseorang dapat bermimpi ketemu Nabi Muhammad saww. 

 

 

Saya ijazahkan bagi yang mau mengamalkan amalan-amalan ini... 

 

RISALAH METODE BERJUMPA RASULULLAH SAW 
  
 Berawal dari ijazah Syeikhina Al-Mukarom Pangeran Muhammad KH.Ali Umar Toyyib mengenai sholawat untuk bermimpi / 
berjumpa dengan Rasulullah SAW, saya mulai mencari dan menyelidiki sekiranya ada metode khusus untuk dapat 
mewujutkan niat itu. Alhamdulillahnya…saat dipondok dulu ada satu kitab yang berjudul MAGHNATHISUL QABUL FIL 
WUSHUL ILAA RU’YATI SAYYIDINAR RASUL SAW ( MAGHNATIS : RISALAH METODE BERJUMPA RASULULLAH SAW ) 
buah karya dari Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar. Pengantar kitab ini adalah Habib Abdurrahman bin Syech Al-
Atthas, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Masyhad, Sukabumi. Tempat dimana saya belajar dan menimba ilmu agama. Kitab 
yang sangat bagus karena diberi sambutan / referensi oleh beberapa Ulama besar. Diantaranya : 

• Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asseqaf 
• Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad 
• Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur 
• Al-Habib Hasyim Al-Idrus 
• Al-Habib Abdul Qadir Jilani bin Salim Al-Khird 
• As-Sayyid Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaff 



• As-Sayyid Ali bin Abdullah bin Husein Asseqqaf 
• As-Sayyid Muhammad bin said bin Al-Baidh 
• As-Syekh Husein Shaleh Al-Masibily 
• As-Syekh Abdur Rahiim Syekh Ali Musa 
• As-Syekh Abdullah Sirajuddin 
• As-Syekh Musa Abduh Yusuf 
• As-Syekh Shaleh Al-Syekh Al-Abbassy 
• As-Syekh Ahmad Al-Badawi bin Usman Al-Barawy 

Beliau-beliau diatas menyatakan bahwa Kitab ini MAGHNATHISUL QABUL FIL WUSHUL ILAA RU’YATI SAYYIDINAR RASUL, 
adalah satu kitab yang terjamin ke shahihannya dan berdasarkan dalil yang kuat juga dari Ijazah yang bersambung secara berantai sanadnya. 
Merupakan pedoman bagi para Muhibbin yang bercita-cita untuk dapat bertemu dengan Junjungan Yang Mulia Sayyidina wa Habibina wa 
Maulana Rasulullah Muhammad bin Abdillah SAW. 

Perangkum kitab ini merangkumnya kedalam tiga bahasan pokok dalam merajut kecintaan dan menjalin keterpautan hati kepada Nabi 
SAW secara sistematis dan proporsional berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan wacana para salaf dan khalaf melalui pengamalan 
sholawat. Perjumpaan yang dimaksud adalah dengan melalui mimpi dan diharapkan berlanjut ke alam nyata. 

Mimpi merupakan yang pertama nampak dari wahyu kenabian kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang diterangkan dalam hadist yang 
diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya pada bahasan Ta’bir dan oleh Muslim pada bahasan Al-Imam ( hadist no : 252 ).Kata 
RU’YAH digunakan untuk mimpi yang disukai, sedangkan kata HULUM untuk mimpi yang tidak disukai. Terkadang kata Ru’yah 
digunakan untuk keduanya. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim pada bahasan itu- dari Abu Qatadah bahwa Nabi SAW 
bersabda : “ Ru’yah yang benar berasal dari Allah dan Hulum yang buruk berasal dari Syetan.” 

Sayyid Allamah Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ra pernah ditanya tentang Ru’yah dan beliau mengatakan,” Mimpi adalah bagian dari 
kenabian dan memiliki alam tersendiri, malah mimpi merupakan dinding pemisah antara kasyf yang bersifat bathin dengan kesadaran 
( yagdhah ) yang bersifat zhohir.” Kewalian biasanya diawali dengan mimpi sebagaimana yang di awali oleh Rasulullah SAW pada awal 
kenabian. Namun tidak setiap mimpi yang diawali oleh seseorang bersifat demikian . Orang yang suka mencampur adukkan yang haq 
dengan yang batil kecil kemungkinannya untuk mendapatkan mimpi yang benar ( Shidig ). Syarat bermimpi yang benar adalah bersikap 
jujur dan menjauhkan diri dari khayalan-khayalan buruk. 

Allah memuliakan para pecinta Nabinya dengan kemampuan melihat Rasulullah SAW ketika tidur sebagai perwujudan dari mengutamakan 
dan memuliakan beliau SAW adalah pangkat yang paling agung yang didambakan dan diharapkan oleh setiap insan yang mencintai 
beliau.Sesuai dengan sabda Nabi SAW,” Tidak beriman ( dengan sempurna ) satu diantara kamu, sehingga aku lebih dicintainya dari pada 
dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya dan setiap manusia.” Setelah Allah menganugerahi para pecinta dengan kemampuan melihat Nabi-
NYA SAW dikala tidur, kedudukan mereka menjadi tinggi dengan memperbanyak bacaan sholawat dan salam sambil mengikuti jejak 
beliau yang sempurna, sehingga Allah Yang Maha Mulia memberi mereka keutamaan. Mereka mampu melihat beliau dan berkumpul 
bersama beliau dalam keadaan terjaga. Itulah yang termasuk pangkat yang tinggi dan derajat yang agung. 

Sebagaimana sabda beliau SAW,” Barangsiapa melihat aku diwaktu tidur maka dia benar-benar melihat aku, karena sesungguhnya setan 
tidak mampu menyerupai aku.”  ( Sungguh benar Nabi SAW yang benar dan dibenarkan ). Setelah itu beliau memberi kabar gembira 
kepada kita : “ Barangsiapa melihat aku diwaktu tidur, maka dia akan melihat aku di waktu terjaga atau ( dia seakan-akan melihat aku di 
waktu terjaga ) setan tidak dapat menyerupai aku.” (HR.Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi). 

Diantara syarat-syarat Mahabbah kepada Rasul SAW adalah : 

• Taqwa dan Istiqomah yang sempurna. Karena merupakan azaz yang kokoh dalam semua amal ibadah disamping 
niat yang benar  dengan ikhlas). 

Didalam mengikuti jejak rasul SAW ada 3 faedah yang besar dan agung : 

• Dicintai Oleh Allah SWT. 
• Taat kepada Rasulullah SAW. 
• Diampuni dosa-dosanya. 

Tersebut didalam kitab Mafatihul Mafatih : Barangsiapa bisa bermimpi melihat Rasulullah SAW dikala tidur, maka dia akan mendapatkan 
Husnul Khotimah dan syafaat beliau, mendapatkan surga dan Allah mengampuninya serta kedua orang tuanya- jika keduanya muslim. Dia 
termasuk yang mengkhatamkan Qur’an sebanyak 12 kali, sakaratul maut terasa ringan baginya, siksa kubur dihilangkan dari padanya, 
diselamatkan dari kesulitan da hari kiamat dan tercapai hajatnya didunia dan akhirat dengan kasih sayang dan karunia-NYA. 

Ketahuilah bahwasanya mimpi melihat beliau SAW adalah Haq. Mimpi adalah suatu keterbukaan yang tidak bisa terjadi kecuali dengan 
hilangnya penutup / Hijab dari hati.Oleh karena itu tidak bisa dipercaya kecuali mimpi seseorang laki-laki shaleh dan benar ucapannya. 
Adapun orang yang banyak kebohongannya, tidaklah benar mimpinya. Orang yang banyak kerusakan dan perbuatan maksiatnya akan gelap 
hatinya, sehingga apa yang dilihatnya adalah bunga-bunga tidur. 

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya orang yang diberi Taufiq oleh Allah SWT dan dimuliakan dengan melihat Nabi SAW, terkadang dia 
melihat beliau dalam bentuk-bentuk yang banyak. Hal ini kembali kepada perilaku orang yang melihat beliau, karena perobahan tingkah 
lakunya, istiqomahnya, dan khaufnya kepada Allah, disertai cara-cara menunaikan ibadah-ibadah fardhu dengan benar. Apabila amalan 
orang yang melihat Rasul SAW baik, maka baik pula baginya bentuk dan rupa beliau. Terkadang beliau nampak dengan sifat-sifat yang 
dimilikinya, kendatipun demikian beliau diatas segala sifat-sifat itu dari kebagusan, kesempurnaan, kedermawanan, cahaya dan rahasia 
beliau yang merupakan sifat-sifat Mulia yang tidak diketahui kecuali Tuhan Yang Maha Pencipta lagi Maha Agung. 

Orang yang berkeinginan untuk melihat Rasulullah SAW wajib menambah : 

1.Sikap merendahkan diri kepada Allah SWT. 

2. Beradab bersama Rasulullah SAW. 

3. Memandang sesuatu sesuai yang disenangi dan di Ridhai Oleh Allah dan Rasul-NYA. 

4. Menjauhi semua tempat yang tidak di Ridhai oleh Allah dan Rasul-NYA. 



Dan berikut ini adalah contoh beberapa faedah untuk tujuan yang dimaksud, maka bangun dan berjuanglah…ambillah dia untukmu dan 
semoga kita dapat menyaksikan Ke Maha Murahan dan Ke Maha Agungan Allah yang Maha Penolong dan pemberi Taufiq. 

Faedah beberapa surah di dalam Al-Qur’an untuk tujuan berjumpa (Mimpi) kepada Rasulullah SAW. 

1.Surah Al-Kautsar 

Barangsiapa membacanya dimalam hari 1.000 kali, maka dia akan bermimpi melihat Nabi SAW. ( Mujarab Shahih ) 

2. Surah Al-Muzammil 

Barangsiapa ingin melihat Nabi SAW maka bacalah surah itu sebanyak 41 kali. Maka dia pasti akan melihat beliau SAW. ( Mujarab 
shohih ) 

3. Surah Al-Qodr 

Dibaca pada malam jum’at 1.000 kali maka dia tidak akan mati sebelum melihat Nabi SAW. ( Mujarab ) 

4. Surah Al- Qurays 

Dibaca malam jum’at 1.000 kali, kemudian tidur dalam keadaan suci maka dia akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya dan tercapai 
maksud serta tujuannya. ( Mujarab ) 

5. Surah Al-Ikhlas 

Riwayat Ibnu Abbas : Dibaca malam hari 1.000 kali , maka dia akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya. ( Mujarab ) 

Dibagian lain Ibnu Abbas menerangkan : “ Barangsiapa yang melaksanakan sholat dua rakaat pada malam jum’at , pada setiap rakaatnya 
setelah fatehah membaca Surah Al-Ikhlas 25 kali setelah itu ba’da sholat membaca sholawat dengan sighat ini : 

Sholallahu ‘alaa sayyidina Muhammadin Nabiyyil ummi. 1.000 kali. 

Maka tidak akan sempurna jum’at yang akan datang kecuali dia melihat Nabi SAW diwaktu tidurnya. Jika dia dapat melihat Nabi SAW 
maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. ( Mujarab Shohih ) 

Faedah beberapa sholawat pendek An-Nabi SAW. 

1.Sholawat Nur 

Bismillahir rahmanir rahiim… 

Allahumma inni as-aluka bi nuuril anwaaril ladzii huwa ‘ainuka laa ghoiruka an turiyanii wajha nabiyyika sayyidina Muhammadin 
sholallahu ‘alaihi wa aalihi wassallama kamaa Huwa ‘indaka. 

Sighat sholawat tersebut dibaca 100 kali. ( Ini Mujarab ) 

2. Sholawat Ummi 

Bismillahir rahmanir rahiim… 

Allahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi.1.000 kali. 

Caranya : Sholat sunah dua rakaat pada malam jum’at. Dalam setiap rakaatnya membaca ba’da al-fatehah : Ayat Qursy.1x dan Surah Al-
Ikhlas 15 kali. Setelah salam membaca sholawat tersebut diatas 1.000 kali.( Mujarab ) 

3. Sholawat Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra. 

Bismillahir rahmanir rahiim… 

Allahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin ‘abdika  wa nabiyyika wa rasuulikan nabiyyil ummi wa ‘alaa aalihi wa shohbihi wa 
sallim.500x 

Berkata Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra : “ Barang siapa membaca secara rutin sighat sholawat tersebut dalam sehari semalam sebanyak 
500 x , maka dia tidak akan mati sebelum berkumpul bersama Nabi SAW dialam nyata ( terjaga ).”Syekh  Yusuf An-Nabhani 
menambahkan  dan menerangkan : Apabila sholawat tersebut berfaedah untuk melihat Nabi SAW dialam nyata , tentunya sholawat 
tersebut lebih berfaedah lagi untuk melihat beliau didalam tidur.” ( Ini Mujarab ) 

4. Sholawat Sayyid Jamaludin Abu Mawahib Asy-Syadzily Ra. 

Beliau adalah termasuk orang-orang pilihan yang agung. Beliau berkata,” Saya pernah melihat Rasulullah SAW didalam tidur , lalu beliau 
SAW berkata kepadaku “ Bacalah olehmu ketika hendak tidur… 

Bismillahir rahmanir rahiim. 5x 

A’udzubillahi minasy-syaithonnir rajiim.5x 

Allahumma bihaqqi Muhammadin arinii wajha Muhammadin haalaan wa maalaan.5x 



Apabila engkau membacanya ketika hendak tidur , maka aku akan mendatangimu dan aku tidak akan meninggalkanmu sama sekali. “ Lalu 
beliau menuturkan “  alangkah indahnya bentuk bacaan ini dan juga artinya bagi orang yang mempercayainya, terlebih lagi jika engkau 
menambahinya dengan bacaan sholawat dan salam kepada Nabi SAW.” (Ini Mujarab Shohih). 

5. Sholawat Rahmat 

Penulis kitab ini Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh ijazah dari Guru beliau Al-Habib Zein bin 
Ibrahim bin Smith- dan beliau berkata : “ Sesungguhnya Al-Habib Ali bin Muhammad  Al-Habsy Ra berkata : “ Barang siapa banyak 
membaca sighat sholawat yang berkah ini maka dia akan melihat An-Nabi SAW.” 

Inilah sighat sholawat yang dimaksud : 

Bismillahir rahmanir rahiim… 

Allahumma sholli  wa sallim’ala Sayyidina Muhammadin wa ‘alaa ali sayyidina Muhammad miftaahi baabi rohmaatillah, ‘adada maafii 
‘ilmillah, sholaatan wa salaaman daa-imaini bi dawamii mulkillah.” 

Dan beliau- Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh sighat sholawat yang sama dari Al-Habib Hasan 
bin Abdullah Asy-Syatthiri diawal perjumpaan beliau di Raudhah yang mulia di Masjid Madinah Al-Munawarrah. 

Saya kira cukup sedemikian itulah beberapa contoh dari beberapa faedah yang berguna untuk dapat bertemu dengan An-Nabi SAW. Untuk 
selanjutnya kami persilahkan kepada ikwanul muslimin, baik yang berada di kampus KWA tercinta ini atau dimanapun berada untuk 
mencari dan mengamalkannya faedah-faedah lain untuk tujuan yang sama. Hal ini sebagai bukti Mahabbah kita kepada beliau SAW. 
Bahwasanya seseorang pecinta akan sangat berharap berkumpul dengan orang yang dicintainya. 

Akhirul kalam…artikel ini hanya sebagai motivator untuk para ikhwan agar semakin menyuburkan Mahabbahnya kepada Junjungan kita 
Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Banyak sekali metode yang bisa dipergunakan baik melalui pembacaan surah-surah ataupun 
dengan sholawat. Semoga dengan ini kita akan mengikuti beliau SAW dengan lebih baik. Amiin Ya Robbal ‘Alamiin. 

Wabillahit-taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum wr wb…. 

  
Berawal dari ijazah Syeikhina Al-Mukarom Pangeran Muhammad KH.Ali Umar Toyyib mengenai sholawat untuk bermimpi / berjumpa dengan 
Rasulullah SAW, saya mulai mencari dan menyelidiki jika ada metode khusus untuk dapat mewujutkan niat itu.Alhamdulillahnya ... saat 
dipondok dulu ada satu kitab yang berjudul MAGHNATHISUL qabul FIL wushul ILAA RU'YATI SAYYIDINAR RASUL SAW (MAGHNATIS: 
RISALAH METODE bertemu RASULULLAH SAW) buah karya dari Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar. Pengantar kitab ini adalah 
Habib Abdurrahman bin Syech Al-Atthas, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Masyhad, Sukabumi. Tempat dimana saya belajar dan menimba 
ilmu agama. Kitab yang sangat bagus karena diberi sambutan / referensi oleh beberapa Ulama besar. Diantaranya:* Al-Habib Abdul Qadir bin 
Ahmad Asseqaf * Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad * Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur * Al-Habib Hasyim Al-Idrus * Al-Habib Abdul 
Qadir Jilani bin Salim Al- Khird * As-Sayyid Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaff * As-Sayyid Ali bin Abdullah bin Husein Asseqqaf * As-Sayyid 
Muhammad bin said bin Al-Baidh * As-Syekh Husein Shaleh Al-Masibily * As-Syekh Abdur Rahiim Syekh Ali Musa * As-Syekh Abdullah 
Sirajuddin * As-Syekh Musa Abduh Yusuf * As-Syekh Shaleh Al-Syekh Al-Abbassy * As-Syekh Ahmad Al-Badawi bin Usman Al-
Barawy Beliau-beliau diatas menyatakan bahwa Kitab ini MAGHNATHISUL qabul FIL wushul ILAA RU'YATI SAYYIDINAR RASUL, adalah 
satu kitab yang aman ke shahihannya dan berdasarkan dalil yang kuat juga dari gelar yang terhubung secara berantai sanadnya.Merupakan 
pedoman bagi para Muhibbin yang bercita-cita untuk dapat bertemu dengan Junjungan Yang Mulia Sayyidina wa Habibina wa Maulana 
Rasulullah Muhammad bin Abdillah SAW. 

 
TIGA SHOLAWAT HEBAT 

Raden Arya Kelana  

Salam sejahtera sedulur2 semuanya.  

Saya ingin berbagi amalan khususnya sholawat karena saya menyukai akan rahasia keagungan dan kemuliaan sholawat 

yang begitu besar. Sebelum menshare sholawat yang akan saya ijazahkan saya akan memberikan beberapa pencerahan 

tentang sholawat, selamat menyimak. 

Orang yang bersholawat didoakan para malaikat.  

Diriwayatkan dari Nabi SAW. Bahwasanya Nabi bersabda, �Aku didatangi malaikat Jibril As, Isrofil As, Izroil As, dan Mikail 

As.  

Jibril berkata, �Wahai Rasulullah, barangsiapa yang bersholawat kepadamu sepuluh kali maka saya membela/mengambilnya 

dan menyuruhnya menyebrang pada titian shirotol mustaqim. Mikail berkata, �Saya akan memberinya minum dari telagamu. 

Isrofil berkata, �Saya akan bersujud kepada Allah dan tidak akan mengangkat kepalaku sehingga dia diampuni Allah. Izroil 

berkata, �Saya akan memegang ruhnya sebagaimana saya memegang arwah para nabi. (Al-Hadits.Riyadushshoolihiin, 

hal.33). 

Seribu kali bersholawat mendapat ganjaran surga.  

Barangsiapa bersholawat kepadaku dalam sehari seribu kali, maka dia tak akan mati sehingga ia digembirakan dengan surga. 

(HR.Abu Syekh dari Anas RA). 

faedah bersholawat.  

Jika kita perhatikan ratusan hadits di beberapa kitab yang menjelaskan tentang sholawat, dapat disimpulkan bahwa faedah2 

bersholawat adalah sebagai berikut :  

1. Dapat memperoleh limpahan rahmat dan kebajikan dari Allah SWT.  

2. Dapat memperoleh kebajikan, mengangkat/meninggikan derajat, menghapuskan kejahatan, kesalahan dan dosa.  



3. Memperoleh pengakuan kesempurnaan iman, jika kita membacanya 100 kali.  

4. Menjauhkan kerugian, penyesalan dan digolongkan ke dalam golongan orang2 yang sholeh.  

5. Mendekatkan diri kepada Allah SWT.  

6. Memperoleh pahala seperti pahala memerdekakan hamba sahaya.  

7. Dapat memperoleh syafaat.  

8. Memperoleh penyertaan dari malaikat Rahmat.  

9. Menghilangkan kesusahan, kegundahan dan melapangkan rizki.  

10. Melapangkan dada, hati yang sempit, jika seseorang  

membacanya seratus kali.  

11. Menghapuskan dosa, jika seseorang membacanya tiga kali setiap hari.  

12. Menggantikan sebagai sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah.  

13. Melipatgandakan pahala yang diperoleh,  

terutama jika seseorang memperbanyak membaca sholawat di hari jum�at.  

14. Mendekatkan kedudukan kepada Rasulullah SAW dihari kiamat.  

15. Menjadikan sebab doa kita diterima dan dikabulkan Allah.  

16. Dapat melepaskan diri dari kebingungan dihari kiamat. Maka apabila seseorang meninggalkan membaca sholawat kepada 

Nabi, maka ia akan menghadapi kebingungan dan kekacauan di hadapan mahkamah Allah di Padang Mahsyar.  

17. Memenuhi satu hak nabi atau memenuhi suatu ibadat yang diwajibkan rasul kepada umatnya. Seseorang yang tidak 

bersholawat berarti ia enggan memenuhi suatu hak Nabi yang wajib ia penuhi.  

18. Dipandang sebagai seseorang yang mencintai Nabi. Dll. 

Berikut ini akan saya ijazahkan beberapa 3 sholawat pilihan sholawat favoritku, diantaranya : 

SHOLAWAT JIBRIL MUTHOWWIF BINNUUR . 

(Jibri AS pemandu cahaya wahyu). 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.  

ALLAAHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA  

MUHAMMADININ NUURIL KAAMILI WA ALAA SAYYIDINAA JIBRIILA AL-MUTHOWWIFI BINNUURI ROSUULI ROBBIL 

AALAMIIN YAA QORIIBU YAA MUJIIBU YAA SAMII ADDU�AA-I YAA LATHIIFAN BIMAA YASYAA�U 

NAWWIRILLAAHUMMA ALAINAA QULUUBANA WAQUBUURONAA WA ABSHOORONAA WABASHOO IRONA 

BIROHMATIN MINKA YAA ARHAMAR ROOHIMIIN.  

Manfaat Sholawat Ini :  

Sholawat untuk memperoleh salam dan sambutan para malaikat saat ajal menjelang, minimal dibaca 3x setiap selesai sholat 

fardhu dilakukan. Salam dan kebahagiaan Rasulullah Saw di alam barzakh, menyambut pemilik ruh ini ketika di dunia 

seringkali membacakannya hingga menyatu dalam kelembutan sifatnya. 

SHOLAWAT AL-FATAH/ARSYIS TAWA ( PEMBUKA/KERAJAAN AR ASY). 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.  

ALLAAHUMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMADIN ARSYIS TIWAA-I 

TAJALLIYAATIKA  

WAKUNHI HUWIYYATIN TANAZZULAATIKAAN NUURIL AZHARI WASSIRRIL ABHARI WAL FARDIL JAAMI�I WAL 

WITRIL WAASI�I SHOLAATAN USYAAHIDU BIHAA AJAAIBAL MALAKUUTI WA ASTAJLIYA BIHAA AROOISAL 

JABARUUTI WA ASTAMTHIRU BIHAA GHUYUUTSAR ROHAMUUTI  

WA ARTAADHU BIHAA AN ILAAQOTI NAASUUTIL BAHAMUUTI YAA LAAHUUTA KULLI NAASUUTI YAA ALLAH.  

Manfaat Sholawat Ini :  

Sholawat Syaikhul Akbar Sayyidi Muhyiddin Ibnul Arabi RA. Pembaca sholawat ini mengimbangi bacaan kitab Dalaa-ilul 

Khoiroot dan Insya Allah berkah sholawat ini pengamalnya akan sampai pada kemuliaan  

pangkat ahli irfan.  

Terbuka hijab antara dirinya dengan Rasulullah SAW, sehingga memungkinkannya  

�Fana� bersama Rasulullah SAW sebelum ia merasakan �Fana� terhadap Allah SWT. Bagi para pengamal sholawat ini, 

Insya Allah memperoleh  

�kedekatan� bersama dalam jumpa dengan Rasulullah Saw setiap saat. 

SHOLAWAT MIZANUL ARDHI SAMAAWAAT. 

(TIMBANGAN LANGIT DAN BUMI).  

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.  



ALLAAHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ALAA AALIHII SHOLAATAN TAZINUL ARODHIINA 

WASSAMAAWAATI ADADA MAA FII ILMIKA WA ADADA JAWAAHIRI AFROODI KUROTIL AALAMI WA ADH�AAFA 

DZAALIKA INNAKA HAMIIDUN MAJIIDUN.  

Manfaat Sholawat Ini :  

Sholawat ini disebutkan dalam kitab Kunuuzil Asror, tentang sholawat ini Syekh Al-Iyasy berkata, �Sholawat ini mempunyai 

rahasia (sir) yang sangat besar dan keutamaan yang sangat banyak serta menyamai 100.000 ribu sholawat yang lainnya bagi 

mereka yang mengamalkannya secara istiqomah kurang lebih selama 40 hari/lebih dari itu.  

Cara mengamalkan sholawat ini mengandung keutamaan & hikmah yang luarbiasa bila sudah terasa karomahnya wah� 

sangat mengagumkan, dibaca 313x tiap usai sholat 5 waktu. @@@ 

 

                           Macam/Jenis Sholawat dan  Fadhilahnya 

• Amalan shalawat bertemu Nabi SAW 
• Burdah 
• Dalail Khairat 
• Macam-macam Shalawat 
• Maulid Diba’ 
• Maulud Simthud Dhurar 
• Memperbanyak Shalawat Di Malam Jum’at dan Di Hari Jum’at. 
• Shalawat Ahlil Bait 
• Shalawat al-Fatih 
• Shalawat al-Fattah 
• Shalawat al-Ghazali 
• Shalawat al-Himayah 
• Shalawat al-In’am (Pintu Segala Anugrah) 
• Shalawat an-Nuuridzati 
• Shalawat Anti Galau Dunia Akhirat 
• Shalawat Azhimiyyah 
• Shalawat Badar 
• Shalawat Badawiyah Kubro 
• Shalawat buat perempuan 
• Shalawat Ghayatul Muna (Shalawat Penggapai Puncak Cita-cita) 
• Shalawat Habib Abu Bakar Gresik Qomarul Wujud 
• Shalawat Habib Ahmad Bin Umar al-Hinduan Ba’alawiy 
• Shalawat habib Ali bin Muhammad al-Habsyi 
• Shalawat Habib Husain bin Muhammad al-Haddad 
• Shalawat Haibah 
• Shalawat Hajjiyyah 
• Shalawat Ibnu Abbas 
• Shalawat Ibrahimiyah 
• Shalawat Ismu A’dzham 
• Shalawat Jami’ah 
• Shalawat Jibril Muthowwif bin Nuur 
• Shalawat Kubro 
• Shalawat Ma’rifat 
• Shalawat Man Samaytahu 
• Shalawat Manshub Hb Sholeh Tanggul 
• Shalawat Masyisiyah 
• Shalawat Menyeluruh Hb Luthfi bin Yahya 
• Shalawat Miftah 
• Shalawat Miftahul Rizqi 
• Shalawat Minzanul Ardhi samaawaat 
• Shalawat Mudhariyah 
• Shalawat Multifungsi 
• Shalawat Munjiyah 
• Shalawat Nabi Khidir as 
• Shalawat Nabi Sebagai Mujarrabat Menghilangkan Bau Mulut 
• Shalawat Nariyah 
• Shalawat Nurul Anwar 
• Shalawat Pembuka Pintu Ilmu 
• Shalawat Pengabul Hajat 
• Shalawat Penolak Bala’ 
• Shalawat Rahmah – Shalallahu ‘alaa Muhammad 
• Shalawat Sulthon 
• Shalawat Syams al Kanzil Azhom 
• Shalawat Syekh Abdul Qodir Jailani 
• Shalawat Taktsir Rizqi 
• Shalawat Tarhim 
• Shalawat Tausi’ul-Arzaq wa Tahsinul-Akhlaq 
• Shalawat Thariqah 
• Shalawat Thibil Qulub 
• Shalawat Uwais Al Qarni 
• Shalawat Wahidiyah 



• Sholawat Jauharatul Kamal 
• Sholawat Jin Muslim 

Sholawat Mizanul Ardhi Samaawaat 
 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. 
ALLAAHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ALA A AALIHII SHOLAATAN TAZINUL ARODHIINA 

WASSAMAAWAATI ADADA MAA FII ILMIKA WA ADADA JAWAAHI RI AFROODI KUROTIL AALAMI WA ADHAAFA DZAALIKA INNAK A 
HAMIIDUN MAJIIDUN. 

 
Manfaat Sholawat Mizanul Ardhi Samaawaat  : 

 
Sholawat ini disebutkan dalam kitab Kunuuzil Asror, tentang sholawat ini Syekh Al-Iyasy berkata: 

Sholawat ini mempunyai rahasia (sir) yang sangat besar dan keutamaan yang sangat banyak serta menyamai 100.000 ribu sholawat yang 
lainnya bagi mereka yang mengamalkannya secara istiqomah kurang lebih selama 40 hari/lebih dari itu. 

 
Cara mengamalkan : 

Dibaca 313x tiap selesai sholat 5 waktu. 
 

Sholawat ini mengandung keutamaan dan hikmah yang luar biasa bila sudah terasa karomahnya akan sangat mengagumkan, (Ilmu Warisan 
Leluhur) 

Sholawat Bani Hasyim 

�	ً
 َا���ُ@=� 2َ#0 َ�َ�� ا�*�ِ �0 اْ�َ@�fِِ	�0 ُ,َ+	�ٍ/ َوَ�َ�� nِ�ِ� َو0�1َ= َ�ْ!ِ�ْ

Allaahumma shalli ‘alan-nabiyil Haasyimiyyi 
Muhammadiw wa’alaa aalihi wa sallim tasliiman 

Artinya : 
Ya Allah, Berikanlah rahmat serta salam kepada seorang nabi keturunan Bangsawan Hasyim, 
yakni Muhammad beserta keluarganya, semogalah tetap selamat dan sejahtera. 
Keterangan  

Sholawat ini banyak manfaatnya untuk kepentingan dunia akherat. Sholawat ini adalah kesukaan Syaikh Mursyid Abdulloh Mubarok bin 
Nur Muhammad ra. Dan Syaikh Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin, ra. Dan dianjurkan bagi seluruh murid murid Thoreqot Qodiriyah 
Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya untuk mengamalkannya. 

Alkisah Syaikh Mursyid Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad (Abah Sepuh, beliau ayah dari Abah Anom Suryalaya) berguru kepada 
Syaikh Kholil Bangkalan Madura. Abah Sepuh berguru terekat kepada Syaikh Kholil dan telah mendapat ijasah khusus Shalawat Bani 
Hasyim seperti yang tertulis diatas. 

Kemudian Abah Sepuh pulang ke dari Pulau Madura naik perahu tanpa dibekali dayung dan layar. Dengan berbekal shalawat yang 
diijazahi oleh Kyai Kholil , Abah Sepuh terus berdzikir shalawat bani hasyim terus menerus sepanjang perjalanan. Akhirnya beliau sampai 
di cirebon.  

Sholawat Bariyyah - Fadhilah dan manfaatnya  

 

manfaat Shalawat Bariyah : Ibnu Abbas ra, berkata : barang siapa yang membaca sholawat ini malam jum’at 10 kali, maka 

Allah akan mencatat baginya 100 juta kebaikan, menghapus dari padanya satu juta keburukan, dan mengangkat dari padanya 

100 juta derajat, dan besok pada hari kiamat Nabi Ibrahim kekasih Allah memintakan rahmat kepada Allah untuknya. 

Manfaat lain, bagi yang sedang menuntut ilmu, baik yang di Pondok Pesantren maupun di sekolah-sekolah lain, apabila ingin 

di beri kecerdasan otaknya dan ingin segera tercapainya ilmu yang dituntut, maka bacalah sholawat ini sebanyak-banyaknya,  

Fadhilah Shalawat Bariyah : 

Allahumma yaa daaimal fadli ‘alal bariyyah yaa baasithal yadaini bil’athiyyah yaa shaahibal mawahibissaniyyah sholli ‘alaa 

sayyidina Muhammadin khoiral waraa sajiyyah waghfir lii yaadzal ‘ulaa fii haadzihil ‘asyiyyah. 

Artinya : 

Ya Allah , wahai Dzat yang langgeng anugerahnya kepada manusia, wahai dzat yang membentangkan kedua tangannya 

dengan pemberian. Wahai Dzat yang mempunyai pemberian-pemberian yang luhur. Limpahkanlah rahmat dan salam kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia di dalam budi pekertinya/akhlaqnya. Dan ampunilah aku, 

wahai dzat yang mmpunyai keluhuran di malam ini. 

Shalawat Masyisiyah 

ملِّ اَللَّهلَى صع نم هقَِّت ِمنشان اررفَلَقَِت .اْالَسانو اروِه . اْالَنِفيقَِت وتار قَاِئقالْح . لَتزنتو لُوما عيِِّدنس مِه ٰادلَيع الَمالس الَِئقالْخزجفَاَع . لَهاَءلَِت وضت ومالْفُه فَلَم ِركْهدا يِمن اِبقالَ سو الَِحق . اضِت فَِريلَكُوِر الْمهِبز 

 وِحجابك علَيك الدالُّ الْجاِمع ِسرك ِانه اَللَّهم . اَهلُه هو كَما ِالَيِه ِمنك ِبك تِليق صالَةً . الْموسوط ِقيلَ كَما لَذَهب الْواِسطَةٌ لَوالَ ِاذْ منوط ِاالَّهو شيئَ والَ . متدفِّقَةٌ اَنواِرِه ِبفَيِض الْجبروِت وِحياض . موِنقَةٌ جماِلِه

ظَماْالَع اْلقَاِئم لَك نيب كيدي . مِبِه أَلِْحقِْنى اَللَّهسِبن . قِّقِْنىحِبِه وسِبح . رِّفِْنىعو اهِرفَةً ِايعم لَما اَساِرِد ِمن ِبهوِل مهالْج  . عاَكْرا وِبه اِرِد ِمنوِل مالْفَض . ِملِْنىاحلَى وِلِه عِبيِإلَى س ِتكرضالً حمفًا حفُوحم ِتكرصِبن . 

اقِْذفو لَى ِبىاِطِل عالْب هغمفَأَد . جزو ِبى اِر ِفية ِبحِدياْالَح . لِْنيشنو الِِ ِمنحِد اَوِحيوالت . أَغِْرقِْنيو ِن ِفييِر عحِة بدحى الْوتى حالَ الَأَرو عمالَ اَسو الَ اَِجدو ا ِاالَّ اُِحسلْ . ِبهعاجو ابِحج ظَماةَ اْالَعيح ِحىور 

هحورو ِسر قَِتىِقيح هقَتِقيحو اِمعج اِلِميوِق عِقيحقِّ ِبتِل الْحا . اْالَولُ ياَو اآِخري اظَاِهرا يي باَِطن . عماِئى ِاسا ِندِبم تِمعاَء ِبِه سِند ِدكبا عكَِريِه زلَيع الَمالس . ِنيرصانو ِبك ِنيِْ . لَكاَيِّدو ِبك لَك . عماجو ِنىيب كنيبو 

 . تسِليما وسلِّموا علَيِه صلُّوا َآمنوا الَِّذين أَيها يا النِبي علَى يصلُّونَ وملَاِئكَته اللَّه ِإنَّ . رشداً أَمِرنا ِمن لَنا وهيئْ رحمةً لَدنك ِمن آِتنا ربنا . معاٍد ِإلَى لَرادك الْقُرَآنَ علَيك فَرض الَِّذي ِإنَّ . اُهللا اُهللا اَُهللا . غَيِرك وبين بيِنى وحلْ

اتلَواِهللا ص هالَمسو هاتِحيتو هاتمحرو هكَاتبرلَى وا عيِِّدنٍد سمحم ِدكبع وِلكسرو ِبىالن ىلَى اُألمعِبِه آِله وحصو ددفِْع عِر الشتالْوو ددعاِت واِت اِهللا كَِلمامكَاِت التاربانَ الْمحبس كبر بِة را الِْعزمِصفُونَ عي المسو 



 . الْعالَِمني ربِّ ِللَِّه والْحمد الْمرسِلني علَى

 
SHALAWAT MASYISIYAH 
 
As-Sayyid Abd al-Salaam ibn Masyisyi RA 

 

Allahumma shalli ‘alaa man minhun syaqqatil asraar, Wan falaqatil anwaar, wa fiihir taqatil haqaaiq, Wa tanazallat ‘uluumu 

sayyidinaa aadama ‘alayhis salaamu fa a’jazal khalaaiq, Wa lahu tadhaa alatil fuhuumu falam yudrik-hu minnaa saabiqu wa laa 

laahiq, Fari yaa dhul malakuuti bizahri jamaalihi muuniqah, wa hiyaadhul jabaruuti bifaydhi anwaarihi mutadafiqah, Wa laa syay-a illa 

wa huwa bihi manuuth, Idz lawla waa sithatu ladza haba kamaa qiilal mawsuuth, Shalaatan taliiqu bika minka ilayhi kamaa huwa 

ahluh, Allahumma inaahu sirrukal jaami’ud dallu ‘alayk, Wa hijaabuka a’zhamu’l qaa-imulaka bayna yadayk 

Allahumma alhiqnii binasabih, wa haqqiqnii bi hasabih, Wa ‘arrifnii iyyahu ma’rifatan aslamu bihaa min mawaaridil jahl, Wa akra’u bihaa 

min mawaaridil fadhl 

Wahmilnii ‘alaa sabiilihi ilaa hadhratik, Hamlan mahfuufan binushratika, waqdzif bii ‘alal baathili fa-admighah, wa zujjabii fii bihaari’ 

ahadiyyah, wansyulnii min awhaalit-tawhiid, wa aghriqnii fii ‘ayni bahril wahdah, hatta laa araa wa laa asma’a wa laa ajida wa laa uhissa 

ilaa bihaa, waj’allahummal hijaaba a’zhama hayaata ruuhii, wa ruuhahu sirra haqiiqatii, wa haqiiqatahu jaami’a ‘awaalimi bitahqiiqil 

haqqi awwal, yaa awwalu yaa aakhiru yaa zhaahiru yaa baathin 

isma’ nida-ii bimaa sami’ta bihi nidaa-a ‘abdika sayyidinaa Zakariyya ‘alayhis salaam, wan shurnii bika laka, wa ayyidnii bika laka, wajma’ 

baynii wa baynaka 

wa hul bayni wabayna ghayrika, Allah Allah Allah 

Innal-ladzii faradha ‘alaykal qur’aan laradduka ilaa ma’aad, Rabbanaa aatinaa min ladunka rahmah, Wa hayyi’lanaa min amrinaa 

rasyadaa (3 kali) 

Innallaaha wa malaaikatahu yushalluna ‘alan-nabiyy Yaa ayyuhal ladziina amanuu shallu ‘alayhi wa sallimuu tasliima 

Wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallam 

Subhaana rabbika rabbil ‘izzati ‘ammaa yashifuun wa salaamu ‘alal mursaliin wal hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin 

Shalawat ini disusun oleh Quthb al-Ghauts Sayyid Abd as-Salam ibn Masyisyi.rhm, Beliau adalah guru Sayyidi Syekh a-Imam 

Abi Hasan Ali asy-Syadzili.rhm  

Rahasia sholawat ini ada pada keistiqomahan kita dalam mengamalkannya. 

Syeikh Syihab Ahmad an-Nahli dan muridnya Syeikh Syihab al-Mauini keduanya menguraikan bahwa shalawat ini dari 

gurunya Syeikh Ahmad al-Bali dan Syeikh Isa as-Sa'labi mengatakan," Kami diperintahkan agar membaca shalawat itu sekali 

setelah shalat Subuh dan setelah sholat Maghrib sekali". Tetapi ada pula yang menyebutkan dibaca 3x setelah shalat Subuh 

dan Maghrib, ada riwayat juga dibaca 3x setelah shalat Subuh, Maghrib dan Isya.  

Jika Shalawat ini dibaca dengan benar, ikhlas dan istiqomah (tekun, kontinu) bisa melapangkan dada (hati), mempermudah 

semua perkara, terpelihara dengan pemeliharaan Allah yang khusus dari segala bencana, cobaan, dan penyakit, baik 

penyakit lahir maupun penyakit batin, tertolong dari segala ancaman musuh, diteguhkan oleh Allah dalam mengahadapi 

segala perkara dan lain sebagainya. Shalawat ini bernilai tinggi. 

Bahkan para tokoh Syadziliyah menggunakan shalawat ini sebagai wirid mereka, pagi dan sore ( setelah shalat Subuh dan 

Maghrib). Semua ini tidak lain mengandung faedah yang sangat besar.  

 

Shalawat Menyeluruh Habib Luthfi bin Yahya 

Allahumma shalli wa sallim alaa Sayidina Muhammadin Nabiyiil Ummiy wa alaa alihi wa shahbihi wasalim bi ‘adadi 

shalawatullah wa anbiya’ihi wa rasulihi wa malaikatihi wa awliya’ihi, wa yanfa’una bihaa min barakatihim wa anwarihim wa 

asrarihim wa nafakhatihim wa ‘alaa awladina wa abnaa’ina wa banatinaa wa ahli baitina wa ahbabina wa liman ahabuhum wa 

liman ahsana ilayna fiika fii dunya wal akhirah birahmatika yaa arhamar rahimin 

“Yaa Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada Baginda Sayidina Muhammad Nabi yang Ummi dan kepada seluruh 

keluarga dan sahabatnya, dengan shalawatnya Allah dan shalawatnya para Nabi, shalawatnya para Rasul dan Shalawatnya 

para malaikat serta shalawatnya para Awliya-Nya, yang memberikan kepada kita barakahnya, cahayanya, rahasianya, 

manfaatnya kepada kita, anak cucu keturunan kita, keluarga kita, ahli bait kita, kecintaan kita dan yang mencintai kita, dan 

orang-orang yang berbuat baik kepada kita karena Allah di dunia dan akhirat, dengan rahmat dari Mu, Wahai Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang” 

Di-ijazahkan oleh guru kami yang mulia Mawlana al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya (Pekalongan) merupakan 



Shalawat yang menghimpun seluruh manfaat yang menyeluruh. Dibaca Setiap pagi dan malam sebanyak tiga atau tujuh 

kali.  

Shalawat Miftah 

 e��َُ�َواِم ُ�ْ�ِ* اِ? ا���ِ ,ِ
ْ�َUَِ)�ً� َدا�اِ?، َ�َ)ًة َوَ �ِ�ْ�ِ @Cِ ��َ اِ?، َ�َ�َد dِ�َBِْب َر��  .َ��ِّ َوَ��ِّْ� َ�َ�� َ�
ِِّ�َ	� e��َ�ٍُ� َوَ�َ�� kِل َ�
ِِّ�َ	� �GَKْ�ِ �ٍe��َ�ُِح َ

 Allahumma shalli wa sallam 'alaa sayyidina Muhammadin wa 'alaa aali sayyidina Muhammadin miftahi baabi 
rahmatillah, adada maa fii 'ilmillahi, shalatan wa salaman da'imayni bidawaami mulkillahi  

Artinya:" Ya Allah, berikanlah shalawat dan salam kepada pemimpin kami Nabi Muhammad dan juga para keluarga beliau, beliau 
merupakan kunci rahmat Allah. Sebanyak sesuatu yang berada dalam pengetahuan Allah, shalawat dan salam yang selamanya tercurah 
dengan kesenantiasaan kerajaan Allah." 

 Penjelasan:  

Shalawat ini dinisbahkan kepada seorang wali besar al-Habib Ali Bin Muhammad al-Habsyiy Radhiyallahu Anhu. 

Keutamaannya:  

Al-Habib Ali Bin Muhammad al-Habsyiy berkata: " Shalawat ini memiliki keutamaan yang sudah tereksperimen sebagai 

wasilah untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi Wa sallam dalam mimpi. Beberapa murid kami telah menguji coba 

memperbanyak membaca shalawat ini hingga mereka berjumpa kepada Rasululallah dalam mimpi. Maka bagi siapa saja 

yang ingin bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dalam mimpi saat tidurnya, maka hendaklah ia membaca shalawat 

ini dalam bilangan yang tak terbatas." 

 Daftar Pustaka: 

- an-Nujumuz Zahirah 

- Dzakiratul Muhtaj 

 

Shalawat Miftahul Rizqi 

 
  

Bismillaahirrohmaanirrohim, 

Alloohumma yaa kariim yaa wahhab yaa dzat-thouli yaa Alloh, Sholli wasallim wabaarik alaa sayyidinaa Muhammadin adada kholqika, 

Wa ridhoo-a nafsika, wa zinata arsyika, wa midada kalimaatika, Alloohumma yaa ghoniyyu yaa hamiid yaa mubdi’u yaa mu’iid yaa 

rohiimu yaa waduud yaa fa’alu limaa yuriid aghninii bihalaalika an-haroomik, wabi fadhlika amman siwaak, Washollalloohu alaa 

sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi washohbihii wasallim adada maa-fii ilmillaahi sholaatan daa-imatan bidawaami mulkillaahi, 

walhamdu lillaahi robbil aalamiin. 

 

Artinya: Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, yang maha mulia,yang maha 

pemberi dan yang maha berkuasa, Wahai Allah, limpahkanlah (berikan) rahmat takzim, salam sejahtera (shalawat dan salam) 

serta keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad saw sebanyak hitungan hambaMu, dan sebanyak keridhoanMu, 

dan seberat ArasyMu serta sejumlah kalimat-kalimatMu, Ya Allah, yang maha kaya dan maha terpuji, yang maha 

menakdirkan dan yang maha mengembalikan, yang maha kasihan dan maha kasih sayang, berilah aku kekayaan harta yang 

engkau halalkan bukan yang engkau haramkan, berilah aku kelebihan dari yang lain dengan berkah kurniaMu, Dan Semoga 

Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kapada junjungan kami Nabi Muhammad saw,keluarga dan sahabatnya 

menurut hitungan apa-apa yang ada dalam pengetahuan Allah swt. 

Tawasul terlebih dahulu: 

1.Ilahi Anta Maqsudi Wa-Ridhoka Matlubi Atini Mahabbataka Wa Makrifataka, Laa Haula Wala Quwwata Illa Billahil Aliyil 

Azhiim. Al-Faatihah 
2.Biniyati liridho lillahi ta’alla wa’rohmatihi,wa’taufiqihi,wa’hidayatihi,wa’nurri subhaanahu wata’alla wabi syafa’ati Nabiyyi 
Muhammadin SAW Al-Faatihah 
3.Al-Faatihatu ilaa hadhroti Nabiyyil musthofaa Muhammadin shallallaahu alaihi wasallam Al-Faatihah 
4.Al-Faatihatu ilaa hadhroti Nabiyulloh Khidir Alayhi salam Al-Faatihah 
Shalawat ini yang berkesinambungan dengan kerajaan Allah swt. Segala puji bagi Allah,Tuhan semesta alam 
Manfaat dan Faedah Shalawat Miftahul Rizqi 
1.Memperoleh rezeki, keberkahan dan keberuntungan yang luar biasanya. 
2.Menghilangkan segala macam kesulitan hidup dan kefakiran. 



3.Mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. 
4.Mendatangkan rezeki yang begitu luasnya dari segala penjuru dengan kemurahan Allah swt 
 
Silahkan dibaca setiap sehabis sholat 11 kali atau 41 kali dan pada malam jumat 100 kali, Insya Allah berkat syafaat Rosulullah saw hidup 
akan lebih sejahtera dan selalu tercukupi. 2.Menghilangkan segala macam kesulitan hidup dan kefakiran. 
3.Mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. 
4.Mendatangkan rezeki yang begitu luasnya dari segala penjuru dengan kemurahan Allah swt 

Silahkan dibaca setiap sehabis sholat 11 kali atau 41 kali dan pada malam jumat 100 kali, Insya Allah berkat syafaat Rosulullah saw hidup 

akan lebih sejahtera dan selalu tercukupi. 

 

Shalawat Minzanul Ardhi samaawaat  

ALLAAHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ALAA AALIHII SHOLAATAN TAZINUL ARODHIINA WASSAMAAWAATI 

ADADA MAA FII ILMIKA WA ADADA JAWAAHIRI AFROODI KUROTIL AALAMI WA ADH'AAFA DZAALIKA INNAKA HAMIIDUN MAJIIDUN. 

Manfaat Sholawat Ini : 

Sholawat ini disebutkan dalam kitab Kunuuzil Asror, tentang sholawat ini Syekh Al-Iyasy berkata, Sholawat ini mempunyai 

rahasia (sir) yang sangat besar dan keutamaan yang sangat banyak serta menyamai 100.000 ribu sholawat yang lainnya bagi 

mereka yang mengamalkannya secara istiqomah kurang lebih selama 40 hari/lebih dari itu 

 

Shalawat Mudhariyah   

 
Berikut dibawah adalah sholawat Muhdariyan untuk kita amalkan, Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya untuk Imam 

Bushiri, guru-gurunya, dan umat Islam pada umumnya. Amin 
 

 
Bismillahir-rahmanir-rahim 

Ya rabbi shalli'alal-mukhtari min mudharin. Wal-anbiya wa jami'irusli madzu-kiru. 
"Tuhanku,limpahkanlah rahmatMu untuk nabi pilihan dari suku Muhdar,juga untuk seluruh nabi dan rasul yg telah lalu." 

 
Wa shalli rabbi'alal-hadi wa syi'atihi, Wa shabihi man lithayyid-dini qad nasyaru. 
"Shalawat-Mu,wahai Tuhanku,atas nabi pembawa hidayah beserta seluruh pengikut dan shabatnya yg telah berjasa 
menyebarluaskan agama ini" 
 
Wa jahadu ma'ahu fillahi waj-tahadu. Wa hajaru wa lahu awaw wa qad nasharu. 
"Yg telah ikut berjihad dan berijtihad bersama beliau, jg yg ikut hijrah bersama Beliau, dan yg memberi tempat singgah 
serta memenangkan misi Beliau.' 
 
Wa bayyanul-fardha wal-masnuna wa'tashabu. Lillahi wa'tashamu billahi fantasharu. 
"Yg telah menerangkan hukum wajib dan sunah secara bersatu padu,berupaya tanpa pamrih, dan berpegang teguh pada 
agama Allah hingga mereka mendapatkan kemenangan." 
 
Azka shalatin wa anmaha wa asyrafaha. Yu'athirul-kauna rayyan nasyrihal-'athiru. 
"Yaitu shalawat-Mu yg suci sesuci-sucinya,sebanyak-banyaknya,dan semulia-mulianya,yg menerbarkan harum semerbak di 
seluruh alam semesta". 
 

Ma'buqatan bi'abiqil-miski zakiya-tan. Min thibiha arajur-ridwani yantasyiru. 
"Keharuman yg bercampur dengan misik kesturi yg mahal, yg aromanya tersebar luaslah keridloan-Mu". 
 
'Addal-hasha wats-tsara war-ramli yatba'uha. Najmus-sama wa nabatul-ardhi wal-madaru. 
"Sebanyak jumlah batuan,pasir beserta debunya, jg sebnayak bintang gemintang dilangit, tanaman, dan kerikil di bumi". 
 
Wa'adda wazni matsaqilil-jibali kama. Yalihi qathru jami'il-ma'i wal matharu. 
"Dan sejumlah beratnya timbangan gunung-gunung,sejumlah seluruh tetesan air yg mengalir dan air hujan". 
 
Wa'adda ma hawatil-asyjaru min waraqin. Wa kulli harfin ghada yutla wa yus-tatharu. 
"Juga sejumlah dedaunan yg terdapat di pepohonan,sebnayk semua huruf yg terbaca oleh lisan dan tertulis oleh pena". 
 
Wal-wahsyi wath-thairi wal-asmaki ma' na'amin. Yalihimul-jinnu wal-amlaku wal-basyaru. 
"Sebanyak jenis dan jumlah biantang liar,burung-burung,ikan dan hewan ternak. Juga sejumlah jin,malaikat dan manusia". 
 
Wadz-dzaru wan-namlu ma'jam'il hububi kadza. Wasy-sya'ru wash-shufu wal-arya-syu wal-wabaru. 
"Sebanyak jumlah atom,semut dan semua jenis biji-bijian, jg sejumlah helai rambut manusia,hewan, dan bulu segala jenis 
binatang". 
 
Wa ma ahatha bihil-ilmul-muhithu wa ma. Jara bihil-qalamul-ma'muru wal-qadaru. 
"Seluas kandungan ilmu Allah tentang makhluk dan apa yg ditulis qalam(pena) yg memuat suratan takdir". 
 
Wa'adda na'ma-ikal lati mananta biha. 'ALal-khala-iqi mudz kanu wa mudz husyiru. 
"Sebanyak nikmat-nikmat-Mu,yg telah Engkau karuniakan kepada semua makhluk-Mu yg dahulu dan yg akan datang". 
 
Wa 'adda miqdarihis-samil-ladzi syarufat. Bihin-nabiyyuna wal-amlaku wafta-kharu. 
"Setinggi jumlah derajat yg di capai oleh masing-masing nabi dan malaikat yg mulia,dengan maqam tersebut". 
 
Wa 'adda ma kanna fil-akwani ya sanadi. Wa ma yakunu ila an tub'atsash-shuwaru. 
"Sebanyak apa yg pernah ada kemudian tiada di alam jagat raya,dan apa yg masih ada maupun yg akan ada sampai 
kiamat". 
 
Fi kulli tharfati 'ainin yathrifuna biha. Ahlus-samawati wal-ardhina au yadzaru 
"Sebanyak tiap kedipan mata yg di gerakan setiap penduduk langit dan bumi." 



 
Mil-as-samawati wal-ardhina ma'a-jabalin. Wal-farsyi wal-'arsyi wal-kursiy wa ma hasharu. 
"Sepenuh isi langit dan bumi,gunung dan hamparan, dan seluas arsy,kursy,dan semua yg terdapat di dalamnya." 

Ma-a'damallahu maujuda wa auja-da ma'. Duman shalatan dawaman laisatan hashiru 

"Yang terus-menerus tiada henti selama Allah meniadakan yg ada dan mengadakan yg tiada, dengan berkelanjutan tanpa 

batas." 

 

Tastaghriqul-'adda ma' jam'id-duhuri kama. Tuhithu bil-haddi la tubqi wa la tadzaru. 

"Yang melampai batas tanpa hitungan, dan menembus seluruh zaman,yg terus berjalan menjangkau apapun tanpa 

menyisakan." 

La ghayatan wantiha'an ya 'azhimu laha. Wa la laha amadun yuqdha fayu'tabaru 

"Yang tak berujung,tak berpangkal dan tak kenal habis, wahai Dzat Yang Maha Agung,Yang tak mengenal batas waktu 

hingga tak bisa di kira-kira." 

Wa 'adda adh'afi ma qad marra min 'adadin. Ma' dhi'fi adh'afihi ya man lahul-qadaru 

"Sebanyak jumlah kelipatan jumlah yg telah tersebut,ditambah kelipatan dari kelipatan tersebut,Wahai Dzat Yang Maha 

Kuasa melakukan segala sesuatu." 

Kama tuhibbu wa tardha sayyidi wa kama. Amartana an nushalliya anta muqtadiru 

"Seperti yg Engkau sukai dan ridloi,seperti Shalawat yg Engkau perintahkan kepada kami, Engkaulah Yang Maha Kuasa." 

Ma'as-salami kama qad marra min 'adadin. Rabbi wa dha'ifhuma wal-fardhlu muntasyiru. 

"Beserta salam yg jumlahnya juga sebanyak bilangan di atas,ya Rabbi. Bahkan lipat gandakan nilai bilangan shalawat dan 

salam kami terus-menerus.Anugerah-Mu tak terbatas." 

Wa kullu dzalika madhrubun bihaqqika fi. Anfasi khalqika in qallu wa in katsuru. 

"Dan setiap shalawat serta salam tersebut di kalikan dengan jumlah seluruh napas makhluk-Mu,baik yg sedikit maupun yg 

banyak." 

Ya Rabbi waghfir liqariha wa sami'iha. Wal-muslimina jami'an ainama hadharu. 

"Dan,Tuhanku,hapuskanlah dosa-dosa orang yg membaca shalawat ini,juga yg mendengarnya dan semua muslimin 

dimanapun mereka berada." 

Wa walidina wa ahlina wa jiritana. Wa kulluna sayyidi lil-afwi muftaqiru. 

"Juga kedua orang tua kami,tetangga kami. Dan kami semua,oh tuhan, sangat membutuhkan ampunan-Mu." 

Wa qad ataitu dzunuban la 'idada laha. Lakinna 'afwaka la yubqi wa la yadzaru. 

"Sungguh, aku telah melakukan dosa-dosa yg tak terhitung jumlahnya,namun luasnya ampunan-Mu dapat menghapuskan 

dosa-dosa tersebut sampai tak tersisa." 

Wal-hammu 'an kulli ma abghihi asyghalani. Wa qad ata khadi'an wal-qalbu munkasiru. 

"Kepayahan dalam usaha mencari apa yg kuharapkan telah menyita banyak waktuku,sekarang aku datang bersimpuh di 

hadapan-Mu dalam kehinaan." 

Arjuka ya Rabbi fid-daraini tarhamuna. Bijahi man fi yadaihi sabbahal-hajaru. 

"Tuhanku,aku memohon agar Engkau mengasihi kali didunia dan akhirat dengan kemuliaan orang yg batupun bertasbih di 

tangannya(Nabi Muhammad SAW)." 

 

Ya Rabbi a'zhim lana ajran wa magh-firatan. Fa inna judaka bahrun laisa yanhashiru. 

"Ya Tuhanku,besarkan dan limpahkan untuk kami pahala serta ampunan-Mu, karena kemurahan-Mu bagai lautan tak 

bertepi." 

 

Waqdhi duyunan lahal-akhlaqu dha-iqatun. Wa farrijil-karba 'anna anta muqtadiru. 

"Dan lunaskanlah hutang-hutang kami, yg membuat ruang gerak kami seakan menjadi sempit,dan bebaskan kami dari 

kesulitan yg menimpa kami, Engkau Maha kuasa." 

Wa kun lathifan bina fi kulli nazilatin. Luthfan jamilan bihil-ahwalu tanhasiru. 

"Dan kasihanilah kami pada setiap bencana yg melanda kami, karena dengan kasih-Mu segala yg menakutkan itu akan 

sirna." 

Bil-mushthafal-mujtaba kahiril-anami waman. Jalalatam nazalat fi madhihis -suwaru. 

"Dengan kemuliaan Al-Mushthafa Al-Mujtaba (Rasulullah), sebaik-baik manusia, yg telah turun ayat-ayat suci berisi pujian 

dan sanjungan terhadap Rasulullah." 

 

Tsummash-shalatu 'alal-mukhtari ma thala'at. Syamsun-nahari wama qad sya'sya'al qamaru. 

"Kemudian sebagai penutup,semoga kasih sayang-Mu selalu terlimpah untuk Al Mukhtar (Yang Terpilih,Rasulullah), selama 

matahari masih terbit dan rembulan masih memancarkan sinarnya." 

 

Tsummar-ridha 'an abi bakrin khalifatihi. Man qama min ba'dihi liddini yantashiru. 

"Kami memohon pula ridho-Mu untuk Khalifah Abu Bakar,yg telah berjasa mengemban misi agama ini setelah Beliau tiada 

hingga berhasil." 

 

Wa 'an abi hafshil-faruqi shahibihi. Man qauluhul-fashlu fi ahkamihi 'umaru. 

"Begitu pula untuk Abu Hafsh Al-Faruq Umar bin Khathab, orang yg perkataannya terkenal  

selalu benar dan yg tegas dalam berhukum." 

 



Wa jud li 'utsmana dzin-nuraini man kamulat. Lahul-mahasinu fid-daraini wazh-zhafaru. 

"Juga untuk Utsman bin Affan Dzun-Nurain (orang yg memiliki dua cahaya), yg memiliki kebaikan dan kemenangan 

sempurna dunia dan akhirat." 

 

Kadza 'aliyyun ma'abnaihi wa ummihima. Ahlul-'aba'i kama qad ja'anal-khabaru 

"Juga untuk Ali serta kedua putranya dan ibu kedua putranya (Sayidah Fatimah), mereka itu adalah Ahlul-Aba (keluarga 

dalam pelukan kasih sayng Nabi) sebagaimana di sebutkan dalam hadist." 

 

Khadza khadijatunal-kubrallati badzalat. Amwalaha lirasulollahi yantashiru 

"Begitu pula untuk Khodijah Al Kubra, wanita yg mengorbankan hartanya untu k dakwah Rasulullah hingga Beliau meraih 

kemenangan." 

 

Wath-thahiratu nisa-ul-musthafa wa kadza. Banatuhu wa banuhu kullama dzukiru. 

"Dan para wanita suci,istri-istri Nabi Al Musthafa,juga untuk putra dan putri beliau selama mereka dikenang." 

 

Sa'dun sa'idubnu 'sufin thalhstun wa abu. 'Ubaidata wa zubairun sadatun ghuraru. 

"Juga untuk para sahabat Nabi,Sa'ad bin Abi Waqas,Sa'id bin Jubair,Abdurahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah,Abu 

Ubaidah bin Jarrah dan Zubair bin Awwam,pemimpin-pemimpin yg berwibawa." 

 

Wa Hamzatun wa kadzal-'abbasu sayyiduna. Wanajluhul-habru man zalat bihil-ghiyaru 

"Begitu juga untuk Hamzah dan Abbas beserta putranya( Abdullah bin Abbas),seorang ulama yg dapat menyelesaikan 

berbagai masalah sesulit apapun." 

 

Wal-alu wash-shahbu wal-atba'u qathi-batan. Ma janna lailud-dayaji au badas-saharu 

"Dan untuk keluarga,sahabat, dan pengikutnya selama malam masih beredar,atau selama fajar masih menyingsing." 

Ma'ar-ridha minka fi 'afwin wa 'afiatin. Wa husni khatimatin in yanqadhil-'umru. 

"(Semua itu) beserta keridhaan,ampunan,serta kesejahteraan dari-Mu, dan semoga khusnul khatimah dapat tercapai 

menjelang ajal nanti. " 

 

Itulah Shalawat Mudhariyah.  

Diantara para pengubah qoshidah yg dikenal didunia Isalm,ImamAl Bushiri menempati posisi tersendiri. Qoshidahnya 

AlBurdah merupakan syair yg sangat termasyur dan di kenal secara luas diberbagai belahan dunia. 

Dalam banyak majelis potongan2 bait qoshidah tersebut sering kali di baca. 

Selain AL Burdah, banyak lagi karya Imam AL Bushiri,salah satunya cukup dikenal adalah  

Shalawat Mudhoriyah.Beberapa kitab tentang wirid2 dan dzikir2 memuat shalawat ini. 

Syaikh Muhammad bin Sa'id Al Bushiri Al Mishri adalah seorang ulama yg alim dan mengamalkan ilmunya, seorang yg 

sholeh dan hanyut dalam lautan cinta kepada ALLAH SWT dan Rasulullah. Ia berasal dari sebuah suku yg dikenal denbgan 

sebutan Bani Habnun di Maghrib(Maroko). 

 

Kedua orang tuanya berasal dari sebuah kampung Bushiri,sebuah perkampungan di Mesir. 

Karena itulah Ia menyandang Laqad/gelar Al Bushiri di belakang namanya,meski Ia sendiri  

lahir di kampung Dallas,hari selasa awal Syawwal 608H. Sejak muda Ia belajar kepada Ulama2 desar zamannya,seperti 

Syaikh Abu Hibban dan Syaikh Abu AL Fath bin Sayyidina Al Yanuri, pengarang kitab sejarah Rasulullah yg berjudul UYUN 

AL ATSAR FI SIRAH SAYYID AL BASYAR. Imam Bushiri mengaji kepada Syaikh Al 'izbin Jama'ah Al Kinani,seoarang qadhi 

dinegeri Mesir.Salah satu bidang ilmu yg sangat digemari adalh ilmu sastra. 

Ia juga pernah belajar secara khusus kepada seorang Imam Besar,Imam Abu Al-'Abbas Al-Mursi yg dikenal sebagai seorang 

sufi besar dan waliyullah dikota Iskandariyah.Dibawah  

bimbingannya ia menempuh jalan sufistis hingga memperoleh cahaya kewalian dan menjadi seorang pakar tasawuf. 

 

SHALAWAT MUDHORIYAH 

Imam Bushiri telah banyak mengubah syair,sebagian diantaranya telah di cetak.Dan yg paling kenal qashidah Burdah yg 

disambut baik oleh para ahli syair ulung dari Maghribi sampai ketanah air kita. Shalawat Mudhoriyah adalah salah satu syair 

karya Imam AL Bushiri yg sangat besar keutamaanya.Dinamakan Modhoriyah karena salah satu Datuk Nabi Muhammad 

yg bernama Mudhor. 

Salah satu keistimewaan shalawat inidisebutjan dalam kitab BughyaAhl Al-'ibadah wa Al Aurad Syar Ratib Qutb Zamanih Al-

Haddad karya Al Habib ALwibin Ahmad Al Haddad dikisahkan Imam Al Bushiri menyusun shalawat ini dipinggir pantai. 

Ketika sampai pada syair no.34 yg berbunyi'"Tsummash-sholatu'alal-mukhtarima thala'at,syamsun-nahari wa ma qad 

sya'sya'al qamaru,tiba-tiba dari tengah laut datang seorang laki-laki yg berlari diatas air menghampirinya sambil berdiri 

dihadapannya sambil berkata"Cukup,akhirilah shalawatmu sampai bait ini, karena kamu telah mebuat lelah para malaikat 

yg mencatat keutamaan pahala shalawat ini. Imam Bushiri pun segera menutup shalawatnya dengan permohonan ridho 

Allah untuk keluarga Rasulullah dan para Sahabatnya. Imam Bushiri menghembuskan napas terakhir dikota 

iskandariyah,Mesir, pada tahun 696 H atau 1296 MIa dimakamkan disamping sebuah masjid besar yg bersambung dengan 

makamnya,tak jauh dari masjid dan makam sang guru,Syaikh Imam Abu AL Abbas Al Mursi.  

  



Shalawat Multifungsi  
ALLAAHUMMA SHOLLI ‘ALAA SAYDINA MUHAMMADIN, ‘ADADA MAA FI’ILMILLAAHI SHOLATAN DAA IMATAN BIDAWAAMI 
MULKILLAAHI, ‘ADADA ANWA’IR RIZQI WAL-FUTUUHATI, ‘A DADA KHALQIHI WA RIDHA NAFSIHI WA ZINATA ‘ARSYHI WA  

MIDADA KALIMATIHI, WA ‘ADADA NI’AMILLAH WA IFDHALIH . 

Ya allah , limpahkan shlwt atas junjungan kami Muhammad, sebanyak hitungan apa yg terdapat dalam ilmu allah, shalawat yg 

kekal sebagaimana kerajaan allah,sebanyak rupa-rupa rejeki,sebanyak bilangan mahluk ciptaan nya , sebanyak bilangan 

keridhaan dzatNya, sebanyak bilangan hiasan arsynya, serta sebanyak bilangan kalimat-kalimatnya,dan sebanyak bilangan 

nikmat dan anugrah-Nya. 

 

Shalawat ini fadillah insya allah memiliki banyak faedahny . Kalau di didawamkan sehabis sholat fardhu 7 kali insya allah, 

Allah selamatkan dari berbagai macam bala musibah dan kemudahan rizqi. dan apabila memiliki hajat kubro bacalah sebanyk 

1000x setiap malam sehabis shalat hajat maupun tahajud. 

 
AMALAN MULTIFUNGSI  

 
saya ijazahkan amalan berikut:”INNA BI QUWWATILLAH YAKHDAU KULLU MAKHLUQIN LIQUDROTIHI 

artinya:”Sesungguhnya hanya dengan kekuatan Alloh Yang Maha Perkasa maka tunduklah semua makhluk.” 
Dibeli dengan diamalkan 1000x setiap malam selama 7/11 malam berturut – turut. Lebih baik ditempat sunyi diatas pukul 24.00. 

Silsilahnya kepada nabi Muhammad SAW,Ahlul Bait khususnya Imam Ali, Fatimah Azaahro, Imam Hasan,Imam Husain dan Imam 
Mahdi, 4 malaikat, para aulia. 

Khasiatnya: 
1. Untuk menundukkan jin/mengusir jin dibaca 100x pada tempat jin berada atau bisa juga dibaca pada air sebanyak 100x tiap 1x tiup ke 

air untuk dipercikkan 
2. Untuk menyembuhkan kesurupan dibaca pada ubun 2 dan telinga sampai sembuh dan dibaca ke air sebanyak 7x dapat 1x tiup ke air 

untuk diminumkan agar jin tidak masuk kembali 
3.Untuk pengasihan dibaca 313x tiap malam pada selesai 1 kalimat sebut nama yang dituju kerjakan sambil bayangkan yang dituju saat 

yang dituju sudah tidur selama 3/7 malam 
4.Untuk menundukkan atasan kita dibaca 3x tahan nafas saat bertemu dan hembuskan ke arahnya 

5. Untuk menundukkan orang berseteru dibaca 3x tiupkan ke orang yang bertengkar 
6. Untuk menundukkan hewan buas dibaca 7x tiap 1x tiupkan ke arah hewan tersebut 

7.Dll yang penting diniatkan dan baca 3x/7x karena intinya semua makhluk akan tunduk pada kita. 
 

MENARIK PUSAKA DENGAN 
KALIMAT TOYIBA  

buat temen2 yang belum menguasai ilmu trawangan silahkan lakukan sholat istikharah 4 rokaat, kemudian tawasul kepada: Nabi 
Muhammad SAW, 4Malaikat, 4Sahabat, Syeikh Abdul Qodir, wali songo, Ortu, Hajat anda, dilanjutkan dengan Niat memohon kepada 
Allah agar mewujudkan pusaka yang cocok dan sesuai dengan karakter kita, setelah itu tatalah hati dan fikiran anda, buanglah segala 

ambisi duniawi anda, baru kemudian baca kalimat toyiba “La illaha ilallah” berulang2 sampai pusaka keluar. 
Nb: Pusaka yang keluar dari perut bumi akan jatuh dipangkuan anda, lanjutkan dengan mencuci pusaka tersebut dengan air kelapa hijau. 

@@@ 
AMALAN AGAR MUKA BERSERI 

6 July 2010 
rama cinta 

amalan ini untuk sedulur semua yg mau mengamalkanya, untuk laki-laki 
maupun perempuan, biar terlihat ganteng/cantik di pandang lawan 

jenisnya. 
“AMALANYA” 

bismilahirahmanirahim holakod dunya minan nuuri walakho adama wa’tini 
cahaya nur muhammad. 

“CARA PENGAMALAN’NYA” 
amalanya di baca 21x atau lebih, setiap selesai shalat fardu 5 waktu. 

“AMALAN AGAR SELURUH TUBUH BERSINAR” 
“AMALANYA” 

bismilahirahmanirahim robbana at’mimlana nurrona waghfirlana innaka 
ala kulli syai’in qadir. 

“CARA MENGAMALKAN’NYA” 
baca doa ini 3x tahan nafas, setiap anda akan mandi, bercuci muka, dan 
menyisir. Untuk cara mengamalkan di sa’at anda mau mandi, anda baca 

amalanya sambil di barengin dengan mengguyur seluruh tubuh dengan air, 
begitu juga dengan mencuci muka dan menyisir. RITUAL DI LAKUKAN SAMPAI 

BERHASI. 
MENGISI KEKUATAN PADA BATU MULIA 

Fungsi : Dapat mengisikan power ghaib & kekebalan pacta akik, zamrud dsb. 
Caranya : 

• Bacalah shalawat dan kunci kesaktian asmak ini 440 kali, setiap sekali bacaan, tiupkan pada batu mullia tersebut 
Allahumma shalli ala sayyidinaa Muhammadin wa aalihii washahbihii wasallim 

Badanku rasa sejati sejatine rasa manjing ana ing tengah-tengahe kabatullah 
• Lalu berikan pada orang yang hendak anda tolong 

• Jika akan digunakan kekuatannya (dalam bahaya), pemakai batu tersebut harus menekan pusarnya dan membaca mantra tersebut diatas 
tanpa nafas 1 kali. 

 

 

Shalawat Munjiyah  
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SHALAWAT- MUNJIYAT  
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ALLAHUMMA SHALLI ‘ALA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHALATA N TUNJINAA BIHAA MIN JAMII’IL AHWALI WAL AFAATI, 
WATAQDHII LANAA BIHAA JAMI’IL KHAAJATI, WATUTHAHHIR UNAA BIHAA MIN JAMII’ISAYIATI, WATARFA’UNAA BIHAA 

A’LADDAROJAATI, WATUBALLIGHUNAA BIHAA AQSHALGHAYAAT I, MIN JAMII’ILKHAIROTI FIL KHAYAATI WA 
BA’DALMAMAATI INNAKA  

 ‘ALA KULLI SYAIYIIN QADIIRUN. 

Artinya : 

Ya Allah ,limpahkanlah rahmat kepadanjunjungan kita nabi Muhammad saw ,yang dengan rahmat itu engkau akan menyelamatkan kami 
dari semua keadaan yang mendebarkan dan dari semua cobaan, Engkau akan memenuhi semua hajat,Engkau akan mensucikan kami dari 
semua kesalahan,Engkau akan mengangkat derajad kami setingi tingginya,Engkau akan  sampaikan semua tujuan dari kebaikan pada 
waktu hidup dan sesudah mati,Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. 

Syeikh Al Bauniy dan Imam al Jazuli dalam Khawashus shalawat menjelaskan : 

“Siapa berdo’a dengan shalawat ini (Munjiat-Penyelamat)sebanyak 1000 (seribu) kali ditengah malam untuk memohon segala hajat dunia 
akhirat,maka Allah ta’ala mendatangkan hajatnya dengan cepat dikabulkan,lebih cepat dari pada kilat yang menyambar “. 

Uztad Abdullah Alif Thaifuri dalam “Amalan para ulama salaf “ meyebutkan : 

1. Barang siapa membiasakan membaca shalawat munjiat sesudah shalat fardlu dengan istiqomah sebanyak 11 x,dan disertai 
dengan do’a,insyaAllah apa yang anda inginkan akan cepat terwujud. 

2. Barang siapa membiasakan membaca shalawat munjiat sehari semalam (seribu ) 1000x,insya Allah dilapangkan segala macam 
kesulitan dan kerupekan hidupnya akan cepat sirna,hati menjadi terang,jiwa menjadi tenteram. 

watuballi ghuna biha aqshol ghoyat min jami’il khoi roti fil hayati waba’dal mamat”  

Artinya: "Ya Allah, limpahkilnlah shalawat atas junjunan kami, Muhammad, dengan suatu shalawat yang menyebabkan kami 

selamat dari semua ketakutan dan malapetaka, yang menyebabkan Engkau menunaikan semua hajat kami, yang 

menyebabkan Engkau me-nyucikan kami dari semua kejahatan, yang menyebabkan Engkau mengangkat kami ke derajat 

yang tinggi di sisi-Mu, dan yang menyebabkan Engkau menyampaian semua cita-cita kami berupa kebaikan-kebakan dunia 

dan akhirat." 

Penjelasan: 

Shalawat di atas disebutkan di dalam kitab Dalâ'il. Dalam syarah kitab tersebut disebutkan riwayat dari Hasan bin 'Ali Al-

Aswânî. Ia berkata, "Barangsiapa yang membaca shalawat ini dalarn setiap perkara penting atau bencana sebanyak seribu 

kali, niscaya Allah akan melepaskan bencana itu darinya, dan menyampaikan apa yang diinginkannya." 

Komentar oleh Asy-Syeikh Yusuf Isma’il An-Nabhani 

Telah dikutip daripada Al-Hasan bin ‘Ali Al-Aswani di dalam komentar Ad-Dalail (penjelasan atau komentar dalam kandungan 

kitab kumpulan solawat yang  

berjudul Dalailul Khairat), bahwa beliau telah berkata, "Siapa yang membaca solawat ini sebanyak seribu kali ketika tertimpa 

kesulitan dan musibah, Allah akan melapangkan [perkara itu] daripadanya dan akan menyampaikan hajadnya." 

[Dan telah diriwayatkan] daripada Ibn Al-Fakihani , daripada Asy-Syaikh As-Solih Musa Ad-Darir , [dan] beliau telah berkata:  

Aku pernah belayar di sebuah laut.Tiba-tiba angin (angin taufan) telah melanda ke atas kami. Sedikit sahja manusiayang akan 

dapat selamat daripada tenggelam dan banyak orang telah menjerit-jerit [di 

dalam ketakutan]. Tiba-tiba aku telah merasa mengantuk dan aku telah tertidur. Akutelah melihat An-Nabi j [di dalam mimpi] 

dan Baginda j telah berkata, "Katakanlahkepada para penumpang [kapal ini] agar mereka mengucapkan sebanyak seribu kali, 

"Wahai Allah, limpahkanlah solawat ke atas penghulu kami Muhammad, dan juga keatas keluarga penghulu kami Muhammad, 

solawat yang dengannya kami 

diselamatkan . . . sehingga . . . setelah [kami] mati. " Aku telah terjaga [dari tidur] danaku telah memberitahu para penumpang 

tentang mimpiku itu, dan kami punbersolawat dengannya (dengan ungkapan solawat yang telah diterima di dalam mimpiitu) 

lebih kurang tiga ratus kali. Allah telah melapangkan kami [daripada keadaan yangmencemaskan itu]. Dan telah berkata As-

Saiyid Muhammad Afandi `Abdin di dalam catatan beliau(penjelasannya) bahawa Al-`Allamah Al-Musnid Ahmad Al-‘Attor telah 

menyebutnyasebagai Solawat Al-Munjiyyah, dan beliau telah berkata pada [bahagian] akhirnya: 

Telah menambah Al-`Arif Al-Akbar [dengan kata-kata]: Wahai Yang PalingPenyayang daripada segala yang bersifat 

penyayang, wahai Allah. 

Beliau telah berkata: Telah berkata sesetengah masyaikh: Siapa yang mengucapkannya sebanyak seribu kali ketika ada 



kesulitan atau ketika turunnya musibah, Allah akan melapangkan [perkara itu] daripadanya dan akan rnenyampaikan hajadnya. 

Dan siapa yang membanyakkannya pada waktu datang penyakit taun [sedang menular],akan diamankan daripadanya. Dan 

sesiapa yang membanyakkannya ketika belayar dilaut, akan diamankan daripada tenggelam. Dan sesiapa yang membacanya 

sebanyak lima ratus kali, akan disampaikan apa yang dia inginkan di dalam hal menarik rezeki dan kekayaan, insya - Allah 

Ta’ala, dan ia adalah sesuatu yang benar-benar mujarab pada semua perkara itu. Dan Allah Ta’ala jua yang lebih mengetahui. 

Dan telah menyebut Asy-Syaikh As-Sowi perkara yang lebih kurang sama di dalamn komentar mengenai Wird Ad-Dardir 

(wirid-wirid yang telah digubah oleh Asy-syaikh Ahmad seorang guru bagi At-Toriqah Al-Khalwatiyyah, yang amat terkenal di 

negara Mesir pada zamannya) yang telah mengutip daripada As-Samhudi dan Al-Malawi . 

Dan telah berkata Asy-Syaikh Al-‘Arif Muhammad Haqqi Afandi An-Nazili di dalam kitabnya Khazinah Al-Asror : Ketahuilah 

bahawa solawat-solawat itu dibahagikan kepada empat ribu jenis, dan pada situ riwayat yang lain, dua belas ribu. Setiap 

sesuatu darinya telah dipilih oleh satu jamaah dari ahli Timur dan Barat, bersesuaian dengan apa yang telah mereka temui di 

dalam menjalin ikatan rohani di antar a mereka dengan Baginda dan dari apa yang mereka fahami padanya [dari hal] 

keistimewaan-keistimewaan dan manfaat-manfaat, dan apa yang telah mereka temui padanya [dari hal] rahsia-rahsia, yang 

sesetengahnya telah menjadi masyhur melalui ujikaji dan melalui penyaksian di dalam mendapatkan kelepasan daripada 

segala kesempitan dan pencapaian hasrat, seperti Solawat Al-Munjiyyah, dan ia adalah . . . . 

Dan beliau telah menyebut bentuk ungkapan itu. Kemudian, beliau telah berkata: Dan yang terlebih utama ialah dia 

mengucapkan, "Wahai Allah, limpahkanlah solawat ke atas penghulu kami Muhammad dan ke atas keluarga penghulu kami 

Muhammad. Solawat yang dengannya kami diselamatkan . . ." sehingga ke akhirnya, kerana apa yang telah dikatakan oleh 

Baginda , "Apabila engkau sekalian bersolawat ke atasku, jadikanlah ia umum (tidak dikhaskan untuk diri Baginda seorang, 

tetapi juga mencakupi ahli keluarga Baginda ). 

Dan kesannya, dengan diikut sertakan keluarga Baginda itu, adalah lebih lengkap, dan lebih umum, dan lebih banyak [pahala 

dan manfaatnya] dan lebih cepat [untuk dimakbulkan]. Begitulah yang telah diwasiatkan kepadaku dan yang telah diijazahkan 

kepadaku oleh sesetengah masyaikh. 

Dan Asy-Syaikh al-Akhbar juga telah menyebutnya dengan disertakan sebutan ahli keluarga Baginda j itu, dan beliau telah 

berkata bahawa ia adalah satu perbendaharaan daripada segala perbendaharaan Al-'Arsy (singgahsana Allah). 

Sesungguhnya, sesiapa yang berdoa dengannya sebanyak seribu kali pada tengah malam untuk apa-spa hajat, sama ada 

hajat dunia atau hajat akhirat, Allah Ta`ala akan menunaikan hajatnya. Sesungguhnya ia (pengabulan bagi solawat ini) adalah 

lebih cepat daripada kilauan kilat, dan ia adalah eliksir yang agung dan penawar yang besar (sangat mujarab). Dan tiada 

dapat tiada, hendaklah ia disembunyikan dan ditutupkan 

daripada yang bukan ahlinya. 

Demikianlah sebagaimana [ia telah disebutkan] di dalam Sirr Al-Asror, dan demikianlah juga sebagaimana yang telah 

disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Buni dan Al-Imam Al-Jazuli mengenai keistimewaan-keistimewaan Solawat Al- Munjiyyah dan 

juga penerangan rahsia-rahsianya. Dan hendaklah engkau meninggalkannya (tidak menceritakan keistimewaan-keistimewaan 

dan rahsia-rahsia ini kepada orang-orang yang fasik) agar tiadalah ia terjatuh ke tangan orang-orang yang jahil. Dan semoga 

isyarat ini sudah mencukupi untukmu. apabila seseorang membiasakan diri membaca shalawat ini sebanyak 1000 kali pada 

waktu tengah malam, Insya Allah segala macam hajatnya akan terpenuhi, baik hajat di dunia maupun hajat diakherat kelak. 

(Sumber kitab Afdholus Sholawatu 'ala sayyida saddah karangan Asy-Syeikh Yusuf ibn Isma’il An-Nabhani) 

 

Shalawat Nabi Khidir as  
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SYAIYIDINA MUHAMMADIN WA AAL IHI KAMALA NIHAYATA LIKAMALIKA WA’ADADA 

KAMAALIHI 

  Amalkanlah dengan ikhlas dan yakin insya allah keajaiban2 dari amalan ini akan sedulur rasakan. 
 
Tanya Jawab dengan Habib Lutfi Bin Yahya 
 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Saya senang dapat berkonsultasi. Saya mohon penjelasan tentang beberapa hal. 
1. Benarkah ada wirid dan amalan agar dapat bertemu dengan Nabi Khidhir dan Wali Sanga? Jika benar, apa wirid dan 
amalan tersebut? 
2. Ada beberapa orang yang katanya dapat bertemu dengan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Benarkah yang mereka 
temui untuk berkonsultasi itu adalah Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga? 
3. Bolehkah penganut tarekat belajar menjadi paranormal? Samakah paranormal dengan Kahin yang disebutkan dalam Hadist 
Rasulullah (saw)? 
4. Bolehkah seseorang berbaiat kepada dua orang mursyid sekaligus, misalkan Qadiriyyah wa Naqsabandiyyah dan 
Sadziliyah? Demikian pertanyaan kami. Atas penjelasannya, kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi 
wabarakatuh. Ahmad Taufiq S. 
 
Jawaban :  
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan atau wirid yang bisa mengantar atau membantu kita agar bertemu 
Nabi Khidhir dan Nabi Muhammad itu memang betul ada. Tapi masalah bertemu dengan para Wali Sembilan atau bertemu 
dengan para wali lainnya itu adalah bagian dari nilai tambah membaca amalan itu. Beberapa wirid yang insya Allah bisa 
membantu maksud dan tujuan Anda, antara lain dengan membaca Shalawat al-Ismu al-A'zham yang tertera dalam kitab 
Sa'adatu Ad-Darrayn. Shalawat tersebut adalah milik Syekh Muhammad Taqiyyudin al-Hambali. Bunyi shalawat itu cukup 
panjang dan dimulai dengan kata-kata "Allahumma Inni as'aluka bismika al-a'zham" yang artinya, "Ya Allah, aku memohon 
kepada-Mu dengan berkat nama-Mu Yang Maha Agung." Atau bacaan lain berupa kalimat shalawat. Beberapa wirid itu dapat 
membantu mempermudah untuk bertemu dengan Baginda Nabi Muhammad (saw) atau Nabi Khidir (as). 
 
 



 
Tambahan Admin, shalawat Al-Ismu al-A'zham : 

 
Masalah bertemu dengan para wali Allah, seperti pertanyaan Anda yang kedua, bisa dikatakan mudah. Para wali Allah yang 
sudah sempurna kedudukan dan kewaliannya adalah bagian dari para pewaris Nabi. Sedangkan setan tidak bisa menyerupai 
Nabi. Makanya para wali Allah yang benar-benar mencapai derajat yang tinggi adalah bagian dari pewaris Nabi, yang tidak 
mampu diserupai oleh setan. 
 
Masalahnya, orang yang bertemu itu sendiri harus bisa memahami, ilmu tauhidnya harus benar, bisa membedakan mana 
Sunan Bonang yang sebenarnya dan mana yang mengaku sebagai Sunan Bonang (bukan menyerupai). Mengaku berbeda 
dengan menyerupai. Kalau menyerupai, setan dijamin tidak bisa menyerupai para wali Allah. Kebenarannya, semua 
berpulang kepada apa yang diberikan oleh beliau, melanggar syariah atau tidak. 
 
Perlu dicatat :  
 
Pertama, yang membedakan antara zat yang sekadar mengaku dan yang sebenarnya, terletak pada apa yang diperintahkan. 
 
Kedua, bila sudah bertemu, bagaimanakah orang tersebut, apakah ia semakin kuat dalam agamanya atau tidak. Kalau 
semakin tekun terhadap agamanya, itulah yang disebut khaddam. Tapi, kalau maksiatnya semakin menjadi-jadi, berarti yang 
datang itu sekadar mengaku. Belajar untuk memenuhi kewajiban dalam menuntut ilmu, termasuk belajar menjadi paranormal, 
itu tidak ada persoalan. Yang jadi masalah kalau seorang ahli tarekat yang sudah benar mau belajar menjadi paranormal. 
Alasannya pertama karena, pembukaan hijab (tirai) paranormal itu sudah ada dalam tarekat. Kalau paranormal hanya enam 
buah hijab (sixth sense/Indra ke Enam) , sedangkan dalam tarekat itu ada sebelas buah hijab . Makanya, sesungguhnya 
malah tidak masuk akal dan tidak akan terurai sebenarnya, di mana seorang ahli tarekat belajar menjadi paranormal (yang 
derajatnya lebih rendah). 
 
Mengapa para ahli tarekat enggan mempelajari ilmu paranormal. Karena ada batasan atau koridor bahwa ahli tarekat itu tidak 
mau mendahului kehendak Allah. Ada paranormal yang bisa dikatakan sebagai seorang Kahin, dan ada yang tidak. 
Perbedaannya adalah bagaimana memulainya. Kalau pemahaman agamanya kuat, maka ia merupakan seorang yang 
beretika, beradab, dan hanya tunduk kepada-Nya. Dengan keahlian batinnya, justru akan menambah keimanan, karena ia 
tahu berbagai rahasia yang diberikan kepada hamba-Nya. 
 
Tidak ada masalah kalau berbaiat terhadap dua orang mursyid, asalkan memahami benar koridor yang harus diperhatikan. 
harus diperhatikan bahwa baiat yang pertama itu sifatnya mutlak. Persoalannya, setelah menjalani baiat yang kedua, apakah 
dia menanggalkan baiat yang pertama atau tidak. Kalau sampai meninggalkan, itu berbahaya, karena bisa terkena dosa. 
 
Selanjutnya, kenapa banyak mursyid yang tidak memperkenankan dua kali baiat, karena ada asrar (rahasia) yang berbeda 
dari kedua tarekat yang diikutinya. Ini bisa sangat berbahaya bagi orang yang dibaiat, apalagi kalau dia belum 
mengetahuinya. Satu orang mengikuti dua tarekat sekaligus bisa diumpamakan satu rumah dengan dua mesin listrik yang 
berasal dari mesin diesel dan listrik PLN. Diesel digunakan untuk menggantikan listrik sewaktu padam. Tapi bagaimana bisa 
dibayangkan kalau diesel dan listrik itu dinyalakan secara bersama-sama. Demikian, semoga Anda puas. 
 
Sumber : Majalah Al Kisah 
 

Allahumma Shalli 'Alaa Syaiyidina Muhammadin Wa Aal ihi Kamala Nihayata Likamalika Wa'adada Kamaalihi. 

 Artinya: 

Ya Allah Limpahkanlah Rahmat Keselamatan dan berkah kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan keluarganya 

sebagaimana tiada batas akhir atas kesempurnaan-Mu dan sebanyak hitungan kesempurnaan-Mu 

Sholawat Nabi Khidir Yang Kegunaannya Multi Fungsi. Diamalkan Dengan Ikhlas Habis Sholat Fardlu Semampunya Insya 

Allah Mujarab Dan Berkah:  

Amalkanlah Dengan Ikhlas Dan Yakin Insya Allah Keajaiban-keajaiban Dari Praktek Ini Akan Di Rasakan 

Bismillahirrohmanirrohiim...  

Ash sholaatu wa sallamu yuu khodimu balya ibnu malk an abul abbas khidir alaihi sallam 

allohumma sholli 'alaa khidir yaa walliyulloh  

Fadhilah :  

- peka terhadap hal hal yang ghaib 

- bertemu dengan nabi khidir secara batiniyah 

- multi fungsi 

 

SHALAWAT ISIM NABI KHIDIR AS  

bang syahrudin saya sdh buktikan isim nabi khaidir ini ,pungsinya untuk keselamatan  kalau ada jodoh kita akan bisa langsung 

ketemu dgn beliau, 

saya waktu amalkan juga ketemu,tetapi setelah saya berpaling muka beliau menghilang, 

amalan ini dilakukan dgn puasa 3 hari, 

alhamdulillah dari sekian blog hanya blog bapak yg saya suka. 

 



inilah isim yg mulia ini 

 '' ALLAHUMMA SHALLI ALA SAIDINA MUHAMMADIN SHLATAN  TAQUUNU  LIQULLI DA,IN  DAWA,AN  WALIQULLI 

ILLATIN  SYAFA,AN  WALIQULLI HAJATIN QADA,AN WA,ALA  ALIHI WASHAHBIHI WABARIK WASALLAM '' 7 kali  

'' BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM  ALLAHUMMA SHALLI ALAA SAIDINA MUHAMMADIN SHALATAN TATPA,U  BIHA 

ANNA  THO,NA WA'TU'UNNA  YAUMAN IDZA ARADA  SYAIAN AYYAQULALAHU QUN FAYAKUUN  11 kali "" 

pasa 3 hari, selama puasa dibaca tiap habis shalat dan baca sebanyak-banyaknya, 

insya allah kekuatannya akan datang , pengalamn saya mimpi datangnya pedang rasull yg diberikan kesaya,subhanallah. 

jika sdh selesai puasa dibaca 7 dan 11 kali tiap habis shalat, 

jika menghadapi bahaya dibaca ketika keluar rumah 1 kali  atau ketika menghadapimusuh. 

 

Sholawat DOA KHIDIR 

Do’a Nabi Khidir a.s dan Nabi Ilyas a.s. 
Barangsiapa membaca doa ini 3 kali dipagi hari (habis Subuh) dan 3 kali disore hari (habis Maghrib) maka insya Allah, Allah akan 
memberikan kesalamatan dan menjaga dari bahaya kebakaran, tenggelam, serangan binatang buas, gigitan binatang berbisa, aman dari 
setan, jin, orang jahat, pencuri perampok, pencopet, dan segala macam bentuk bahaya lainnya. 

Diriwayatkan do’a ini dibaca sama Nabi Khidir a.s bersama Nabi Ilyas a.s disaat mau berpisah diakhir perjumpaannya dengan mereka 
berdua. 

Inilah doanya : 

 �
B�ZZZZZZا� ,�B�ZZZZZZا? ا� �ZZZZZZ4� 

� ا  ; ��ZZZZZ4 ا? ��ZZZZZZD �ZZZZZء ا?  ZZZZZZxق ا�>ZZZZZ4+; ?ا  

ا? ;+�ZZZZZ1ف ا�ZZZZZ4<ء ا  ; ��ZZZZZ4 ا? ��ZZZZZZD �ZZZZZء ا?    
��ZZZZ4 ا? ��ZZZZD �ZZZZء ا? ��ZZZZ آ�ZZZZن � ,ZZZZ	ZZZZ�C dZZZZ�2, ا? 
�ZZZN;  ?�ZZZZZZZ<ة ا ; B<ل و  ; ��ZZZZZ4 ا? ��ZZZZZZD �ZZZZZء ا?   

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim. 
Bismillaahi maa syaa'allaahu laa yasuuqul-khoiro illallaahu, 
Bismillaahi maa syaa'allaahu laa yashrifus-suu'a illallaahu, 

Bismillaahi maa syaa'allaahu maa kaana min ni'matin faminallaahi, 
Bismillaahi maa syaa'allaahu laa hawla walaa quwwata illa billaahi. 

Artinya :  
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Dengan Nama Allah tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan selain Allah, 
Dengan Nama Allah tidak ada yang dapat menghadirkan kejelekan selain Allah, 

Dengan Nama Allah, segala kenikmatan adalah dari Allah, 
Dengan Nama Allah, tidak ada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah 

SHOLAWAT NABI KHIDIR  

Bismillah, saya ijazahkan buat sodara semua sholawat nabi khidir yang kegunaanny multi fungsi. Diamalkan dengan ikhlas 

habis sholat fardu semampunya insya Allah mujarab dan berkah: 

ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA SYAIYIDINA MUHAMMADIN WA AALIHI KAMALA NIHAYATA LIKAMALIKA WA’ADADA 

KAMAALIHI 

Amalkanlah dengan ikhlas dan yakin insya allah keajaiban2 dari amalan ini akan sedulur rasakan. 

 

MENGGALI KAROMAH SURAT YASIN 

Bacalah surat yasin 1x pada ayat 1 diulang 1000x,ayat 58 diulang 313, ayat 82 dan 83 diulang 313x dan tutup doa yahu 

sirrullah yahu sifatullah yahu dzatullah 100x terus berdoalah karomahnya diniatkan untuk apa. 

InsyaALLAH BERKAH, 

amalkan dengan khusuk dan yakin insyaALLAH Apa yg kita hajatkan bisa tercapai. Dan insyaALLAH DI LAIN waktu saya juga 

akan berbagi amalan ilmu hikmah dari ayat ayat suci Al qur’an, buat sesepuh ma’f atas kelancangan saya yg bodoh ini, salam 

pamuji keslamatan buat semua. Wassalam. 

 

Shalawat Nabi Sebagai Mujarrabat Menghilangkan Bau Mulut 

Sayyid Muhammad al-Jurdaniy mengutip perkataan Para pakar terpercaya yang menyebutkan: "Siapa saja yang makan lobak, 
setelahnya dia membaca shalawat di bawah ini 15 kali dalam satu tarikan nafas, maka ia akan terhindar dari mual dan bau 
mulut yang tidak sedap: 

 ا���� �� ��� ا�/.@ ا��8ه�
 Allahumma Shalli 'Alan Nabiyyit Thohir 

Artinya:" Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Nabi Muhammad Nabi yang suci." 
 



 

 Eksperimen tersebut menurut Imam al-Qalyubiy bacaan shalawatnya dibaca setelah makan lobak. Sedangkan Syekh 

Sulaiman al-Bujairamiy mengutip pendapat Syekh Abdul Bar hendaknya dibaca sebelum memakannya. 

Shalawat Nariyah 
  

Allohumma sholli ’sholaatan kaamilatan wa sallim sa laaman taaamman ‘ala sayyidina Muhammadinilladzi ta nhallu 
bihil ‘uqodu wa tanfariju bihil qurobu wa tuqdho bi hil hawaaiju wa tunalu bihir roghooibu wa husnul kh owaatimu wa 

yustasqol ghomamu biwajhihil kariem wa ‘ala aalihi wa shohbihi fie kulli lamhatin wa nafasim bi’adadi kulli 
ma’lummin lak”  

Artinya :Ya Allah, limpahkanlah shalawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada 

junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat 

dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih, dan berkat 

dirinya yang mulia hujanpun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya, di setiap detik dan 

hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau. 

Penjelasan  

Sholawat Tafrijiyyah (sholawat memohon kelepasan dari kesusahan dan bencana) adalah antara sholawat yang terkenal 

diamalkan oleh para ulama kita. Sholawat ini juga dikenali sebagai Sholawat at-Tafrijiyyah al-Qurthubiyyah (dinisbahkan 

kepada Imam al-Qurthubi), dan ada juga ulama yang menisbahkannya kepada Imam ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Imam al-Husain.  

Dalam kitab Khozinatul Asror (hlm. 179) dijelaskan, “Salah satu shalawat yang mustajab ialah Shalawat Tafrijiyah Qurthubiyah, 

yang disebut orang Maroko dengan Shalawat Nariyah karena jika mereka (umat Islam) mengharapkan apa yang dicita-citakan, 

atau ingin menolak yang tidak disukai mereka berkumpul dalam satu majelis untuk membaca shalawat nariyah ini sebanyak 

4444 kali, tercapailah apa yang dikehendaki dengan cepat (bi idznillah).” 

“Shalawat ini juga oleh para ahli yang tahu rahasia alam diyakini sebagai kunci gudang yang mumpuni:. .. Dan imam Dainuri 

memberikan komentarnya: Siapa membaca shalawat ini sehabis shalat (Fardhu) 11 kali digunakan sebagai wiridan maka 

rizekinya tidak akan putus, di samping mendapatkan pangkat kedudukan dan tingkatan orang kaya.” 

Sholawat an-Naariyah menjadi amalan apabila ingin melaksanakan sesuatu hajat atau menolak sesuatu bencana, mereka 

akan berkumpul dan membaca sholawat ini 4444 kali lalu terkabul hajat mereka dan tertolak segala malapetaka secepat api 

yang menyambar atau membakar. Ianya juga dikenali sebagai Miftahul Kanzil Muhiith li naili muraadil ‘abiid (kunci 

perbendaharaan yang meliputi untuk menyampaikan harapan si hamba). 

 

 

Sholawat ini mempunyai keistimewaannya kerana selain sholawat ianya merupakan tawassul kepada Allah dengan Junjungan 

Nabi s.a.w. di mana kita menyebut nama dan dhamir Junjungan s.a.w. sebanyak 8 kali.Menurut Imam al-Qurthubi sesiapa 

yang melazimi akan sholawat ini setiap hari 41 kali atau 100 kali atau lebih, nescaya Allah melepaskan kedukaan, 

kebimbangan dan kesusahannya, menyingkap penderitaan dan segala bahaya, memudahkan segala urusannya, menerangi 

sirnya, meninggikan kedudukannya, memperbaikkan keadaannya, meluaskan rezekinya, membuka baginya segala pintu 

kebajikan, kata-katanya dituruti, diamankan dari bencana setiap waktu dan dari kelaparan serta kefakiran, dicintai oleh segala 

manusia, dimakbulkan permintaannya. Akan tetapi untuk mencapai segala ini, seseorang itu hendaklah mengamalkan 

sholawat ini dengan mudaawamah (berkekalan). 

Imam as-Sanusi berkata bahawa sesiapa yang melazimi membacanya 11 kali setiap hari, maka seakan-akan rezekinya turun 

langsung dari langit dan dikeluarkan oleh bumi. 

Imam ad-Dainuri berkata bahawa sesiapa yang membaca sholawat ini dan menjadikannya wirid setiap selepas sholat 11 kali, 

nescaya tidak berkeputusan rezekinya, tercapai martabat yang tinggi dan kekuasaan yang mencukupi. 

-Siapa yang mendawamkannya selepas sholat Subuh setiap hari 41 kali, tercapai maksudnya. 

-Siapa yang mendawamkannya 100 kali setiap hari, terhasil kehendaknya dan memperoleh kehormatan/kemuliaan melebihi 

kehendaknya. 

-Siapa yang mendawamkannya setiap hari menurut bilangan para rasul (313 kali) untuk menyingkap segala rahasia, maka dia 

akan menyaksikan segala apa yang dikehendakinya. 

-Siapa yang mendawamkannya 1000 kali sehari, maka baginya segala yang tidak dapat hendak diterang dengan kata-kata, 

tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar dan tidak pernah terbetik di hati manusia. 

Hadits riwayat Ibnu Mundah dari Jabir mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: Siapa membaca shalawat kepadaku sehari 

100 kali (dalam riwayat lain): Siapa membaca shalawal kepadaku 100 kali maka Allah akan mengijabahi 100 kali hajatnya; 70 

hajatnya di akhirat, dan 30 di dunia… Dan hadits Rasulullah yang mengatakan; Perbanyaklah shahawat kepadaku karena 

dapat memecahkan masalah dan menghilangkan kesedihan. Demikian seperti tertuang dalam kitab an-Nuzhah yang dikutib 

juga dalam Khozinatul Asror. 

Diriwayatkan juga Rasulullah di alam barzakh mendengar bacaan shalawat dan salam dan dia akan menjawabnya sesuai 

jawaban yang terkait dari salam dan shalawat tadi. Seperti tersebut dalam hadits, beliau bersabda: Hidupku, juga matiku, lebih 

baik dari kalian. Kalian membicarakan dan juga dibicarakan, amal -amal kalian disampaikan kepadaku, jika saya tahu amal itu 

baik, aku memujii Allah, tetapi kalau buruk aku mintakan ampun kepada Allah. Hadits riwayat al-Hafizh Ismail al Qadhi, dalam 

bab Shalawa t ‘ala an-Naby. Imam Haitami menyebutkan dalam kitab Majma’ az-Zawaid, ia menganggap shahih hadits di 

atas.Hal ini jelas bahwa Rasulullah memintakan ampun umatnya di alam barzakh. Istighfar adalah doa, dan doa untuk 

umatnya pasti bermanfaat. Ada lagi hadits lain: Rasulullah bersabda: Tidak seorang pun yang memberi salam kepadaku 

kecuali Allah akan menyampaikan kepada ruhku sehingga aku bisa mennjawab salam itu. (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah. 

Ada di kitab Imam an-Nawawi, dan sanadnya shahih) 

 



 

Shalawat Nurul Anwar  

�اِرَ)ِpَا ِّ� ��َُّ/	َّ DIَِّ 3�َ�َ ُ")ر اpَْ"َ)اِرِ  َوِ(

��ِر.َوwِ�ِ  اpَْ]َ/�ِر ِ ِ.َjْ�ُ�ْا -ٍَّ�Aَ�ُ �"َ-ِِّ

�ِر .َوِ�ْ%َ��ِح َ��ِب اْ�َ�َ$�ِر .َ(َ�ْpَِق ا��َ�ْBَِو 
 ِ�ِ�uَ8َْوِأ Mا 	ِر .َ�َ-د ِ"1َِ�
َeْpَا  ِ�ِ�AَIَْوَأ.  

Allahumma shalli 'alaa nuuril anwaari wasirril asra ari, watiryaaqil aghyaari wamiftaahi baabil yasaari , sayyidinaa 
wamaulaana Muhammadinil muhtaari wa aalihil ath haa ri wa ash haabihil ahyaari 'adada ni'amillaahi wa i fdhaalih.  

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas cahaya di antara segala cahaya, rahsia di antara segala rahasia, pe-nawar 

duka, dan pembuka pintu kemudahan, yakni Say-yidina Muhammad, manusia pilihan, juga kepada ke-luarganya yang suci 

dan sahabatnya yang baik, sebanyak jumlah kenikmatan Allah dan karunia-Nya."  

Penjelasan: 

Shalawat ini bersumber dari Sayyid Ahmad Al-Badawi r.a., Sayyid Ahmad Ruslan mengomentari shalawat ini, "Sha-lawat ini 

sangat mujarab untuk menunaikan hajat, mengusir kesusahan, menolak bencana, dan memperoleh ca-haya; bahkan sangat 

manjur untuk segala keperluan." 

Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani rhm. dalam "Afdhalush Sholawat" menukil sebagaimana di atas daripada Sidi Ahmad 

Zaini Dahlan rhm. dengan sedikit tambahan, yaitu: ".....bahkan sholawat ini mujarrab untuk segala sesuatu dan bilangan 

wiridannya adalah 100 kali setiap hari. 

Hikmah dari membaca sholawat ini ialah menerangkan hati dapat menyingkap rahasia-rahasia ilmu dan mengobati bisa-bisa 

dan pembuka rezeki. Sholawat ini hendaklah dibaca setiap hari 100 kali atau 92 kali. 

Jika dibaca setiap selesai shalat fardhu, maka akan terhindar dari segala mara bahaya dan memperoleh rizki dengan mudah 

Jika dibaca 7 kali sebelum tidur, insya Allah akan terhindar dari sihir yang dilakukan orang jahat 

Jika dibaca 100 kali sehari semalam, akan memperoleh cahaya Illahi, menolak bencana, mendapat rizki lahir batin 

 

Shalawat Pembuka Pintu Ilmu 
 

 
 

"Allahumma sholli wasallim 'alaa sayyidinaa Muhammadin sholaatan tukhrijunii bihaa min zhulumaatil wahmi, 

watukrimunii binuuril fahmi, watuwadhdhihu lii maa isykila hattaa yufhama innaka ta'lamu walaa a'lamu waanta 

'allaamul ghuyuubi". 

Artinya : 

Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang dengan sholawat tsb. Engkau 

keluarkan aku dari kegelapan ragu-ragu dan berikanlah aku dengan sinar kefahaman dan karuniakan kejelasan kepadaku 

segala apa-apa yang aku merasa sukar/sulit, sehingga dapat dimengerti/difahami. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui, 

sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau mengetahui sesuatu yang gaib. 

Fadhilah dan manfaatnya Sholawat ini : 

Barang siapa yang memperbanyak membaca Sholawat tersebut terutama sekali bagi siswa siswi atau mahasiswa ataupun 

siapa saja yang sedang menuntut ilmu, maka insya Allah akan dibuka pintu kecerdasan , kefahaman sehingga mudah 

mengerti terhadap ilmu yang dipelajari. 

 

Shalawat Pengabul Hajat 

Shalawat Pengabul Hajat 

           �ZZZIا��
� 	�ZZZ و� ; >ZZZ	�ZZZ� �ZZZ��� �ZZZ ا	ZZZ0�K[ ا;	ZZZ<ار ا;ZZZ� �ZZZ�� �ZZZ� �ZZZا��� 

"ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA SAYYIDINAA WA MAULANA MUHAM MADIN MAN FALAQATIL ANWAARU ILLAA BI 
DZAATIH" 

 
Artinya : 

Ya ALLAH curahkanlah rahmat atas penghulu kami dan pemimpin kami Nabi MUHAMMAD SAW,yang tidak bisa terang cahayanya 
kecuali dengan dzatnya" 

 
A. Khasiatnya : 

» Untuk mengatasi segala problema hidup sehari-hari. 
» Untuk mempercepat terkabulnya permohonan ketika mempunyai hajat yang penting. 

» Untuk mengatasi segala penyakit yang sulit disembuhkan. 
 

B. Cara mengamalkan : 
Hendaklah dibaca sebanyak seribu (1000) kali secara rutin setiap malam,setelah selesai mengerjakan shalat tahajud dan shalat hajat.Atau 

bisa juga dibaca seti 



 

ASSHOLAATU WASSALAMU ALAIKA WA AALIKA YAA SAYYIDII YAA R0SULALLAH AGHITSNII SARII AN BI 

IZZATILLAH.  

Solawat tsb dibaca secara dawam bakda solat 5 waktu. Terutama malam Jumat.  Insy allah akan sgera dikbulkan oleh Allah 

SWT hajatnya.  Sholawat ini sya dpt dr KH.M FAQIH beliau mendapatkan dari KH.Maz Idris Noor dan saya teruskan pada 

pembaca wongalus sbg ilmu yg harus kita bagikan pd sesama umat Islam. Smg bermanfaat 

 

Shalawat Penolak Bala'  

Allahumma shalli wa sallim ‘alaa sayyidina Muhammad  shalatan tusallimunaa bihaa wa tusallimu ahlanaa w a 
awlaadanaa wa aqribaa-anaa wa ahbabana wa mu'allimi ina wa muta'allimiina wa ashdiqaa-ana wa jiraa-anaa  wa 
tusallimu buyutanaa wa masaajidanaa wa ma’aahidanaa  wa madaarisanaa wa mazaari’anaa wa makaatibanaa wa  
jamii’a mahallatinaa wa amwaalinaa wa min syarri za lzalatil-ardhi wa harakaatihaa wa min syarril amtha ari war- 
riyaahi wash-shawaa’iqi wa ghairihaa wa min syarris -sayyaarati wath-thaa-irati wal-bawakhiri wa jami’i l-markuubati 
wa anwaa’iha wa min syarril-wabaa’i wal aafáati wal -‘aahaati wa asybahiha wa min syarril-jinni wal-ins i wal-wuhuusyi 
wath-thaghuuti wasy-syayaathini wa makaayidihaa wa minat-taradi wal-hadmi wal-gharqi wa jami’il mashaa -ibi wa 
mukhtalifatihaa wa min kulli balaa-in fiddiini wad- dunyaa wal-aakhirati bijaahil- mushthafa wa ‘alaa a alihi wa shahbihi 
wa sallama tasliimaa.  

 "Ya Allah, limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, shalawat yang memberikan keselamatan 
kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami, kerabat kami, orang-orang yang kami cintai, guru-guru kami, anak didik kami, teman-teman 
kami, dan tetangga-tetangga kami, dengan shalawat yang menyelamatkan rumah-rumah, masjid-masjid, pondok-pondok pesantren, 
sekolah-sekolah, ladang-ladang pertanian, kantor-kantor, dan semua tempat kami, serta harta benda kami, dan yang menyelamatkan dari 
guncangan bumi, hempasannya, dari hujan yang menghancurkan, dari angin (puyuh, topan, puting beliung), dari petir, dan lain-lainnya, 
yang menyelamatkan dari bahaya kendaraan, pesawat, kapal laut, dan segala macam angkutan, dan lain-lainnya, shalawat yang menjaga 
kami dari kejahatan jin, manusia, binatang buas, thaghut, dan setan dengan tipu dayanya, jatuh dari jurang, kehancuran, tenggelam, serta 
dari segala musibah dan macam-macamnya, dan segala marabahaya di dalam agama, dunia, dan akhirat. Semoga, berkat Nabi 
Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabatnya, kita mendapatkan keselamatan." 

 Kemudian membaca: 

La hawla wa la quwwata illa billah (33 x).  

"Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah." 

 La ilaha illallah Muhammadur-rasulullah fi kulli la mhatiw-wa nafasin ‘adada ma wasi’ahu ‘ilmullah (3x) . 

"Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dalam setiap kedipan mata dan embusan napas sebanyak 

bilangan yang tercakup dalam ilmu Allah." 

 

Shalawat Rahmah - Shalallahu 'alaa Muhammad  

 

 
Shalallahu 'alaa Muhammad  

Artinya: “Semoga Allah Swt. Mencurahkan shalawat kepada Muhammad “ 

Penjelasan: 

Imam Al-Sya’rânî menuturkan bahwa Nabi Saw. Bersabda: 

“Barangsiapa yang membaca shalawat ini, berarti ia telah membukakan bagi dirinya tujuh puluh pintu rahmat, dan ditanamkan Allah kecintaan 

kepada dirinya dalam hati umat manusia.” 

 

Diceritakan, seorang penduduk negeri Syam datang meng-hadap Rasulullah Saw seraya berkata, “Ya Rasulullah, ayah saya sudah sangat 

tua, namun beliau ingin sekali melihat Anda.” 

Rasulullah menjawab, “Bawa dia kemari!” 

Orang itu berkata, “la buta, tidak bisa melihat.” 

Rasulullah lalu bersabda, “Katakanlah kepadanya supaya ia mengucapkan Shallallâhu ‘alâ Muhammdin selama tujuh minggu setiap malam. 

Semoga ia akan melihatku dalam mimpi dan dapat meriwayatkan hadis dariku.” 

Anjuran Rasulullah itu ditruti oleh orang tersebut. Benar saja, ternyata ia bisa bermimpi melihat Rasulullah Saw. Serta meriwayatkan hadis 

dari beliau. 

 

Fadhilah Sholawat Sulthon 

Ada seorang Sulthon (Raja) yang bernama Sulthon Mahmud Al Ghaznawi. Sepanjang hidupnya Raja ini selalu menyibukkan dirinya dengan 

membaca shalawat kepada nabi Muhammad SAW. Setiap selesai shalat subuh, sang raja membaca shalawat sebanyak 300.000 kali. Begitu 

asyiknya raja membaca shalawat sebanyak itu, seolah-olah beliau lupa akan tugasnya sebagai seorang raja, yang di pundaknya tertumpu 

berbagai tugas negara dan berbagai macam harapan rakyatnya yang bergantung padanya. Sehingga kalau pagi tiba, sudah banyak 



rakyatnya yang berkumpul di istana menunggu sang raja, untuk mengadukan persoalannya. 

 

Namun sang raja yang ditunggu-tunggu tidak kunjung hadir. Sebab sang raja tidak akan keluar dari kamarnya, walau hari telah siang, jika 

belum menyelesaikan wirid shalawatnya. Setelah kejadian ini berlangsung agak lama, pada suatu malam beliau bermimpi bertemu dengan 

Rasulullah SAW. 

Di dalam mimpinya, Rasulullah SAW bertanya, “Mengapa kamu berlama-lama di dalam kamar? Sedangkan rakyatmu selalu menunggu 

kehadiranmu untuk mengadukan berbagai persoalan mereka.” Raja menjawab, “Saya duduk berlama-lama begitu, tak lain karena saya 

membaca shalawat kepadamu sebanyak 300.000 kali, dan saya berjanji tidak akan keluar kamar sebelum bacaan shalawat saya selesai.” 

Rasulullah SAW lalu berkata, “Kalau begitu kasihan orang-orang yang punya keperluan dan orang-orang lemah yang memerlukan 

perhatianmu. Sekarang aku akan ajarkan kepadamu shalawat yang apabila kamu baca sekali saja, maka nilai pahalanya sama dengan 

bacaan 

100.000 kali shalawat. Jadi kalau kamu baca tiga kali, pahalanya sama dengan 300.000 kali shalawat yang kamu baca.” Rasulullah SAW lalu 

membacakan lafadz shalawat yang kemudian dikenal dengan nama shalawat sulthon. 

Akhirnya, raja Mahmud lalu mengikuti anjuran Rasulullah SAW tersebut, yaitu membaca shalawat tadi sebanyak tiga kali. Dengan cara 

demikian,  shalawat dapat beliau baca dan urusan negara dapat dijalankan dengan sempurna. 

Setelah beberapa waktu mengamalkan shalawat itu, raja kembali bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya 

kepadanya, “Apa yang kamu lakukan, sehingga malaikat kewalahan menuliskan pahala amalmu?” Raja menjawab,“Saya tidak mengamalkan 

sesuatu, kecuali mengamalkan shalawat yang anda ajarkan kepada saya itu.” 

inilah Solawatnya 

“Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah rahmatnya Allah. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah keutamaan dari 

Allah. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah ciptaan Allah. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah apa-apa yang 

ada dalam pengetahuan Allah. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah kemuliaan dari 

Allah. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah huruf Kalamullah 

(Kitab-Kitab Allah). 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah kalimat Allah. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak tetesan air hujan. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah daun-daun 

pepohonan. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah butir pasir di 

gurun. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah biji-bijian dan 

buah-buahan. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah yang dinaungi 

kegelapan malam dan diterangi oleh benderang siang. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah orang yang telah 

bershalawat kepadanya. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah orang yang 

belum bershalawat kepadanya. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah napas-napas 

makhluk ciptaan. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah apa yang ada di 

seluruh langit. 

Ya Allah limpahkanlah shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya sebanyak jumlah tiap-tiap sesuatu 

yang ada di dalam dunia dan akhirat. Dan segenap shalawat dari Allah beserta para malaikat-Nya, dan para Nabi-Nya, dan para Rasul-Nya, 

dan seluruh ciptaan-Nya, 

semoga tercurah atas junjungan para Rasul, pemimpin orang-orang yang bertaqwa, pemuka para ahli surga, pemberi syafa’at orang-orang 

yang berdosa, Nabi Muhammad dan juga atas keluarganya, para sahabatnya, istri-istrinya, keturunannya, ahli baitnya, para pemimpin yang 



telah lampau, para guru yang terdahulu, para syuhada dan orang-orang soleh, dan yang senantiasa taat kepada Allah seluruhnya, dari 

penghuni bumi dan langit, dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang, 

dan Engkau Yang Maha Mulia dari semua yang mulia, segala pujian bagi Allah Tuhan alam semesta. 

Dan shalawat serta salam atas Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya.” 

Sumber Kitab Al-Qirtos fi Manaqib Al Attas 

 
Shalawat Syams al Kanzil Azhom  

ALLAHUMMAJ’AL AFDHOLA SHOLAWAATIKA ABADAW WA AMMAA BAROKAATIKAA SARMADAN WA’ADKAA NAKHIIYAA TIKA 

FADZLAW WA ADADAN ALAA ASYROFIIL KHOLAAIQIL INSANIYYATI MA MAJMA’AL HAQO IQIL IIMAANIYATI. WATHURIT 

TAJALLIYAATIL IKHSAANIYYAATI WAMUQDDAMI JAIISYIL MURSALIINA WAQOOIDI ROKBIL ANBIYAA IL MUKARROMA’IINA WA 

AFDHOLLAL KHOLAAIQI AJMAIINA KHAMILI LIWAA’IL IZZII’L A’LA WAMAALIKI AZIIMATIL MAJDIL ASNAA. SYAAHIDI ASYROORI ’IL 

AZALI. WA MUSYAHIDI ANWAARIS SAWABIQIL UWALI WATURJAMAANI LISAANIL QIDAMI WAMANBA’IL ILMI WAL HILMI WALHIKAAM. 

Ya Allah, limpahkanlah selalu shalawat-Mu yang paling utama, berkah-Mu yang paling berkembang selamanya dan penghormatan-MU yang 

paling baik keutamaan dan jumlahnya, kepada manusia yang paling mulia, kumpulan hakikat iman, poros kebaikan yang tampak, pemimpin 

tentara kaum muslim, barisan terdepan para Nabi yang dimuliakan, seutama-utamanya makhluk, pembawa panji kemuliaan, pemilik kendali 

kemuliaan, saksi rahasia azali dan sumber ilmu kesantunan dan hikmah. 

=Dibaca Usai sholat subuh satu kali. Semoga Allah SWT senantiasa memberikah kemuliaan hidup anda dan hidup kita semua. Amin. 

 
Shalawat Syekh Abdul Qodir Jailani  

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. ALLAHUMMA SHALLI ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIS SABIQI LILKHALQI NUURUH. 
WAROHMATULIL ALAMIINA DZUHUURUH. ADADAMAN MADHOO MINKHALQIKA WA MAN BAQIYA WA MAN SAIDA 

MINHUM WA MAN SYAQIYA. SHOLATAN TASTAGHRIQUL ADDA WATAKHIIDU BILKHOLDII SHOLAATAL LA 
GHOYATALAHA. 

“Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Sayyidina Muhammad yang cahayanya telah mendahului penciptaan makhluk, dan 

kemunculannya merupakan rahmat bagi semesta alam, sebanyak jumlah makhluk-MU yang lalu maupun yang akan datang 

serta yang berbahagia di antara mereka maupun yang celaka, dengan sholawat yang menghabiskan segala hitungan dan 

meliputi segala batasan, dengan sholawat yang tidak akan habis, berakhir dan selesai” 

(Hapalkan dan baca usai sholat fardhu dengan jumlah ganjil, misalnya 3 x, 7 x, 9 x dst) 

Sholawat ini untuk 1001 macam hajat keperluan(keamanan/keselamatan, ketaqwaan/keimanan, karomah/kesaktian dll) 

dengan cara baca 3 x dan tiupkan ke telapak tangan lalu usapkan ke seluruh tubuh kita. Saat yang darurat, genting dan 

berbahaya dibaca sebanyak-banyaknya dengan niat memohon pertolongan Allah SWT. 

 

Shalawat Taktsir Rizqi 
 

 
Allahumma shalli wa sallim wa barik ‘ala Sayidina Muhammadin wa ala alihi bi adadi anwaa’ir-rizqi wal futuuhaati, yaa 
basithal-ladzi yabsuthur-rizqa liman yasyaa-u bighairi hisaabin, ubsuth’alayna rizqan wasi’an min kulli wijhatin min 
jami’iI ghaibika bighairi minnatin makhluuqin bimahdhi fadhlika wa karamika ya rahmanu. (3 kali pagi dan sore) 

 
Yaa Allah limpahkan rahmat, keselamatan dan keberkahan atas junjungan kita Nabi Muhammad saw dan kepada keluarganya, 

sebanyak bilangan rizki dan pintu-pintu rizki. Wahai dzat yang Meluaskan rezki kepada orang yang dikehendaki tanpa 
hitungan. Anugerahkan rizki yang luas bagi kami dari setiap penjuru dari perbendaharaan rizki-Mu yang gaib dengan tiada 

makhluk lain yang iri, dengan anugerah dan kedermawanan-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Pemurah. 

 

Shalawat Tausi’ul-Arzaq wa Tahsinul-Akhlaq  

Allahumma shalli ‘ala Sayidina Muhammadin shalatan tuwassi’u biha ‘alainal arzaqa wa tuhassinu biha la nal akhlaqa 

wa ‘ala alihi wa shahbihi wa sallim 

Ya Allah, limpahkan rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad saw, rahmat yang meluaskan rezeki bagi kami, yang 

menjadikan akhlak kami baik, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada segenap keluarga dan sahabatnya. 

Khasiat sholawat litausi’il arzaq antara lain sebagai berikut jika dibaca 11 kali setelah selesai sholat atau 100x setiap hari 

secara rutin ; 

1 untuk memperluas (melapangkan ) rejeki dan memperbagus budi pekerti yang luhur. 

2 untuk mendapatkan rahmat dan keselamatan dari segala macam bencana,bala’,dan malapetaka berkat pertolongan dan 

perlindungan dari Alloh swt. 

3 untuk mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akherat. 

 

CARA MENGAMALKAN SHOLAWAT LITAUSI’IL ARZAQ ADALAH S EBAGAI BERIKUT: 

1. Barang siapa yang ingin rejekinya diperluas oleh Alloh swt.dan budi pekertinya diperbagus olehNYA.maka hendaknya 

membaca sholawat litausi’il arzaq minimal 41x setiap selesai sholat fardu secara istiqomah.insya Alloh rejekinya akan menjadi 



luas dan sangat banyak sekali,sehingga menjadi orang yang kaya raya.serba kecukupan dan tidak kekurangan 

sedikitpun.memiliki moral yang tinggi,budi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia. 

2.Barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat dari Alloh swt.dan ingin diselamatkan olehNYA dari segala macam bencana 

dan penyakit,maka hendaknya membaca sholawat litausi’il arzaq ini minimal 100x pada setiap selesai sholat fardhu secara 

istiqomah. 

3. Barang siapa yang ingin mendapatkan keselamatan didunia dan di akherat berkat pertolongan dan perlindungan dari Alloh 

swt.maka hendaknya membaca sholawat litausi’il arzaq ini sebanyak-banyaknya pada tiap selesai sholat fardu secara 

istiqomah.ini. 

Shalawat Thariqah  

Allahumma shalli wa sallim ‘alaa Muhammadin wa ’alaa aalihi wa shahbihi ’ajmain 

(dibaca diulang-ulang diantara bait-bait berikut ini) 

Yaa Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad dan para keluarga serta sahabatnya semua. 

Allahummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa min Allahi rabbil ’alamiin 

Yaa Allah berilah kami hidayah  petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) dari Allah Tuhan Alam Semesta. 

 Allahummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa min ruuhi Jibriil maatiin 

Yaa Allah berilah kami hidayah  petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya)dari ar-Ruh Jibril yang diamanati 

 Allahummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa al-anbiya’i wal mursaliin 

Yaa Allah berilah kami hidayah  petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) para Nabi dan para Rasul 

 Allahummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa syuhada-i wa mujahidiin  

Yaa Allah berilah kami hidayah  petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) para Syuhada dan Orang-orang yang berjuang di jalan-
Nya 

 Allahummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa al-khulafaa-i war rasyidin 

Yaa Allah berilah kami hidayah  petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) para pemimpin pilihan  terpilih dan mendapat petunjuk 
bimbingan 

Allahummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa al-ulamaa-i wal ’amiliin 

Yaa Allah berilah kami hidayah  petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) para ulama dan orang-orang yang beramal 
atas  ilmunya. 

 Allahummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa al-Awliyaa-i wal mukhlishin 

Yaa Allah berilah kami hidayah  petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) para Awliya-Kekasih Allah dan orang-orang yang 
ikhlas 

 Allahummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa su’adaa-i wal fa’iziin 

Yaa Allah berilah kami hidayah  petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) para pejuang dan orang-orang yang mendapat 
kemenangan-Nya 

Allahummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa al-atqiyaa-i wash-shalihiin 

Yaa Allah berilah kami hidayah  petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) para orang selalu mensucikan hatinya  dan orang-
orang yang sholeh 

 Allahummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa al-budalaa-i wal qanitiin 

Yaa Allah berilah kami hidayah  petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) para Wali terpercaya dan orang-orang yang beramal 
dengan istiqomah 

 Allahummahdinaa ath-thariiqatal mustaqiim thariiqa ashfiya’-i wadz-dzakiriin 

Yaa Allah berilah kami hidayah  petunjuk jalan yang lurus, jalannya(thariqahnya) orang-orang pilihan dan orang-orang yang 

berdzikir 

Shalawat Thibil Qulub 
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Allahumma sholli alaa sayyidina muhammad thibil qul ubi wa dawaa ihaa wa afiatil ajsad wa syifaa ihaa w a nuuril 
absor wa dhiyaa-ihaa wa alaa alihi wa shohbihi wa b aarik wa sallam 

 

Artinya : 

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, nabi Muhammad S.A.W. yang dengan berkat baginda, engkau 

menyembuhkan hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh juga memberi kesembuhan penyakit serta mengaruniai 

cahaya penglihatan dan kurniakanlah juga rahmat keberkatan dan kesejahteraan keatas keluarga dan sahabat baginda 

 

Penjelasan dari Syeikh Muhammad Hisyam Kabbani 

(dari buku Reflecting of The Souls: Ramadan Suhba 2006) 

Penyembuhan terhadap penyakit ada di tangan para awliya Allah dan mereka dapat menyembuhkan penyakit apa saja, 

karena Allah SWT memberikan rahasia kepada Nabi SAW untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Dengan selawat 

penyakit apapun dapat disembuhkan. Dengan mengucapkan: Allahumma shalli `ala Sayyidina Muhammad, tibil quluubi wal 

dawaa’ihaa wal `afiyyat al-abdaani wa syifa’iha. (ya Allah semoga Engkau menganugerahkan selawat kepada Sayyidina 

Muhammad SAW, sembuhkan hatiku dengan obatnya dan sehatkan badanku dengan obatnya.—dikenal dengan shalawat 

tibbil qulub) 

Nabi SAW adalah sumber dan inti dari proses penyembuhan, selawat kepada Nabi SAW adalah penyembuhan. Tulislah 

selawat itu dan ia akan menjadi penyembuh bagi segala macam penyakit. 

Jangan khawatir, dengan kecintaan terhadap Sayyidina Muhammad SAW, Allah SWT akan menyembuhkan setiap orang 

yang sakit, dan dengan istaghfirullah Allah SWT menyembuhkan semua orang yang sakit.  

Dan Iman atau keyakinan adalah sangat penting. Iman akan selalu menyembuhkan kalian. `Itiqaad (yakin) dengan apa yang 

diberikan oleh Syekh kepada kalian atau apa yang dikatakan oleh Nabi SAW mengenai pengobatan tradisional ala Nabi 

karena Allah SWT akan memberikan kesembuhan itu dan tubuh kalian akan mengeluarkan hormon sesuai dengan apa yang 

kalian fokuskan dan kalian akan sehat kembali.[] 

 

Shalawat Uwais Al Qarni 
Allaahumma Shalli ‘alaa Sayyidinaa Muhammadiun Wa A alihii Wa’itratihii bi ‘Adadi Kulli Ma’ luumil-laka  Astaghfirullaah al 'azhim La 

ilaahaa illaa huwal Hayyul Qayyuumu Wa Atuubu ilaih . Yaa Hayyu Yaa Qayyuum  

Semoga melimpahkan Berkah shalawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarga besarnya dan keturunannya menurut jumlah 

segala sesuatu yang diketahui-Mu. Saya memohon pengampunan dari Yang Maha Agung, Tiada Dia selain  Allah, Yang 

Maha Sempurna Hidup dan Diri berkelanjutan dan aku berbalik kepada-Nya dengan pertobatan. Wahai Yang Sesungguhnya 

Hidup dan Maha Sempurna. 

 

Shalawat Wahidiyah   

Sholawat Wahidiyah berfaedah menjernihkan hati dan ma'rifat billah wa Rosuulihi SAW 

Tata Cara membacanya sebagai berikut ; 

ILAA HADLROTI SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHOLLALLOOHU'ALAIHI WASSALAM, ALFAATIHAH ! 

(membaca Surat Fatihah 7x) 

Di hadiahkan ke haribaan Junjungan kami Kanjeng Nabi Besar Muhammad Shollallohu ‘alaihi Wasallam. Al-Fatihah 

WA ILAA HADLROTI GHOUTSI HAADAZ-ZAMAN WAA'AWAANIHI WASAAAIRI AULIYAAILLAAHI RODLIYALLOOHU 
TA'AALA ‘ANHUM ALFAATIHAH ! (membaca Surat Fatihah 7x) 

Dan di hadiyahkan ke pangkuan Ghoutsi Hadhazzaman, Para Pembantu Beliau dan segenap Kekasih ALLOH, Rodiyallohu 
ta’alaa Anhum. Al-Fatihah 

ALLOOHUMMA YAA WAAHIDU YAA AHAD, YAA WAAJIDU YAA JAWAAD, SHOLLI WASALLIM WABAARIK 

‘ALAASAYYIDINAA MUHAMMADIW-WA'ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD. FII KULLI LAMHATIW WA NAFASIM 

BI'ADADI MA'LUMAATILLAAHI, WA FUYU DHOTIHI WA AMDAADIH. .......(100X)  

Yaa Alloh, Yaa Tuhan Maha Esa, Yaa Tuhan Maha Satu, Yaa Tuhan Maha Menemukan, Yaa Tuhan Maha Pelimpah, 

limpahkanlah sholawat salam barokah atas junjungan kami Kanjeng Nabi Muhammad dan atas keluarga Kanjeng Nabi 

Muhammad pada setiap kedipnya mata dan naik turunnya napas sebanyak bilangan segala yang Alloh Maha Mengetahui dan 

sebanyak kelimpahan pemberian dan kelestarian pemeliharaan Alloh. 

 
ALLOOHUMMA KAMAA ANTA AHLUH; SHOLLI WASALLIM WABAARIK ‘ALAASAYYIDINAA 

WAMAULAANAA,WASYAFII'INAA,WAHABIIBINAA,WAQURROTI A'YUNINAA MUHAMMADIN SHOLLALLOOHU'ALAIHI WASALLAMA 
KAMAA HUWA AHLUH; NAS-ALUKALLOOHUMMA BIHAQQIHI AN TUGHRIQONAA FII LUJJATI BAHRIL WAHDAH; HATTAA LAA NAROO 

WALAA NASMA'A, WALAA NAJIDA WALAA NUHISSA, WALAA NATAHARROKA WALAA NASKUNA ILLAA BIHAA; WATARZUQONAA 
TAMAAMA MAGHFIROTIKA YAA ALLOH, WATAMAAMA NI'MATIKA YAA ALLOH, WATAMAAMA MA'RIFATIKA YAA ALLOH, 

WATAMAAMA MAHABBATIKA YAA ALLOH, WATAMAAMA RIDLWANIKA YAA ALLOH; WASHOLLI WASALLIM WABAARIK ‘ALAIHI 
WA'ALAA AALIHI WASHOHBIH. ‘ADADAMAA AHAATHOBIHII ‘ILMUKA WAAHSHOOHU KITAABUK; BIROHMATIKA YAA ARHAMAR-



ROOHIMIIN, WALHAMDU LILLAAHI ROBBIL'AALAMIIN............. (7X)  
Yaa Alloh, sebagaimana keahlian ada pada-MU, limpahkanlah sholawat salam barokah atas Junjungan kami, Pemimpin kami, 
Pemberi Syafa’at kami, Kecintaan kami, dan Buah jantung hati kami Kamjeng Nabi Muhammad Shollallohu ‘Alaihi WaSallam 

yang sepadan dengan keahlian Beliau, kami bermohon kepada-MU Yaa Alloh, dengan hak kemuliaan Beliau, 
tenggelamkanlah kami didalam pusat dasar samudra ke-Esaan-MU sedemikian rupa sehingga tiada kami melihat dan 

mendengar, tiada kami menemukan dan merasa, dan tiada kami bergerak maupun berdiam, melainkan senantiasa merasa 
didalam samudra Tauhid-MU dan kami bermohon kepada-MU Yaa Alloh, limpahilah kami ampunan-MU yang sempurna Yaa 

Alloh, ni’mat karunia-MU yang sempurna Yaa Alloh, sadar ma’rifat kepada-MU yang sempurna Yaa Alloh, cinta kepad-MU dan 
menjadi kecintaan-MU yang sempurna Yaa Alloh, ridho kepada-MU dan memperoleh ridho-MU pula yang sempurna Yaa Alloh. 
Dan sekali lagi Yaa Alloh, limpahkanlah sholawat salan dn barokah atas Beliau Kanjeng Nabi dan atas keluarga dan sahabat 
Beliau sebanyak bilangan segala yang diliputi oleh Ilmu-MU dan termuat di dalam Kitab-MU, dengan Rahmat-MU Yaa Tuhan 

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan segala puji bagi Alloh Tuhan seru sekalian alam. 

YAA SYAFI'AL-KHOLQISH-SHOLAATU WASSALAAM " ‘ALAIKA NUUROL KHOLQI HAADIYAL ANAAM  

WA ASHLAHUU WA RUUHAHU ADRIKNII " FAQODH DHOLAMTU ABADAW-WAROBBINII  

WA LAISA LII YAA SAYYIDII SIWAAKA " FA-IN TARUDDA KUNTU SYAKHSON HAALIKAA .......(3x)  

Duhai Kanjeng Nabi pemberi Syafa’at makhluq Kepangkuan-MU sholawat dan salam kusanjungkan ¨ Duhai Nur cahaya 

makhluq , pembimbing manusia ¨ Duhai unsur dan jiwa makhluq,bimbing dan didiklah diriku ¨ Maka sungguh aku manusia 

yang dholim selalu ¨ tiada arti diriku tanpa engkau Duhai Yaa Sayyidii ¨ jika engkau hindari aku (akibat keterlaluan berlarut-

larutku), pastilah ‘ku ‘kan hancur binasa. 

 

YAA SAYYIDII YAA ROSUULALLOH !....... (7x)  

Duhai Pemimpinku, Duhai Utusan Alloh 

 

YAA AYYUHAL-GHOUTSU SALAAMULLOOH " ‘ALAIKA ROBBINII  BI-IDZNILLAAH  

WANDHUR ILAYYA SAYYIDII BINADHROH " MUUSHILATIL-LIL-HADLROTIL'ALIYYAH....... (3x) 

Duhai Ghoutsu Hadhaz Zaman, kepangkuan-MU salam Alloh kuhaturkan ¨ Bimbing dan didiklah diriku dengan izin Alloh ¨ dan 

arahkan pancaran sinar Nadroh-MU kepadaku Duhai Yaa Sayyidii ¨ radiasi batin yang mewusulkan aku sadar kehadirat Maha 

Luhur Tuhanku 

 

YAA SYAAFI'AL-KHOLQI HABIIBALLOOHI " SHOLAATUHUU'ALAIKA MA'SALAAMIHII,  

DHOLLAT WA DHOLLAT HIILATII FII BALDATII " KHUDZ BIYADII YAA SAYYIDII WAL UMMATII ....... (3x) 

Duhai Kanjeng Nabi penberi Syafa’at makhluq, duhai Kanjeng Nabi Kekasih Alloh ¨ Kepangkuan-MU sholawat dan salam 

Alloh aku sanjungkan ¨ jalanku buntu, usahaku tak menentu buat kesejahteraan negriku ¨ cepat, cepat, cepat raihlah tanganku 

Yaa Sayyidii tolonglah diriku dan seluruh ummat ini. 

 

YAA SAYYIDII YAA ROSUULALLOH !....... (7x)  

Duhai Pemimpinku, Duhai Utusan Alloh 

 
YAA ROBBANALLOOHUMMA SHOLLI SALLIMI " ‘ALAA MUHAMMADIN SYAFII'IL UMAMI,  

WAL-AALI WAJ-‘ALIL ANAAMA MUSRI'IIN " BIL-WAAHIDIYYATI LIROBBIL-‘AALAMIIN  
YAA ROBBANAGH-FIR YASSAIR IFTAH WAHDINAA " QORRIB WA-ALLIF BAINANAA YAA ROBBANAA....... (3x) 

Yaa Tuhan kami Yaa Alloh, limpahkanlah Sholawat dan Salam ¨ atas Kanjeng Nabi Muhammad pemberi Syafa’at ummat ¨ 
dan atas keluarga Beliau, dan jadikanlah ummat manusia cepat-cepat lari, ¨ lari kembali mengabdikan diri dan sadar kepada 
Tuhan Semesta alam, ¨ Yaa Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, permudahkanlah segala urusan kami, bukalah hati dan 

jalan kami, dan tunjukilah kami ¨ , pereratlah persaudaraan dan persatuan diantara kami, Yaa Tuhan kami. 

 

ALLOOHUMMA BAARIK FIIMAA KHOLAQTA WAHAADZIHIL BALDAH YAA ALLOH, WA FII HAADZIHIL MUJAAHADAH 

YAA ALLOH !....... (7X)  

Yaa Alloh limpahkanlah berkah didalam segala makhluq yang engkau ciptakan, dan didalam negri ini Yaa Alloh, dan didalam 

mujahadah ini Yaa Alloh 

I S T I G H R O O Q ! ( Diam tidak membaca apa-apa, segenap perhatian lahir bathin, fikiran dan perasaan dipusatkan hanya 

kepada ALLOH! Tidak ada acara selain ALLOH ) ALFAATIHAH ! (1X) Kemudian berdo'a seperti di bawah ini 

 

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIIM, 

( ALLOOHUMMA BIHAQQISMIKAL A'DHOM WABIJAAHI SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHOLLALLOHU ‘ALAIHI 

WASALLAM WABIBARAKATI GHOUTSI HADZAZ-ZAMAAN WA A'WAANIHI WA SAAIRI AULIYAAIKA YAA ALLOH, YAA 

ALLOH, YAA ALLOH, RODLIYALLOOHU TA'AALA'ANHUM 3X ) 

 

Dengan Nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang( Yaa Alloh, dengan hak kebesaran Asma-MU, dan dengan 

kemuliaan serta keagungan Kanjeng Nabi Mahammad Sollallohu ‘Alaihi WaSallam, dan dengan Barokahnya Ghoutsu Hadhaz 

Zaman wa A’wanihi serta segenap Auliya’ Kekasih-MU Yaa Alloh, Yaa Alloh Rodiyallohu Ta’ala Anhum 



( BALLIGH JAMII'AL ‘ALAMIIN NIDAA-ANAA HAADZAA WAJ'AL FIIHI TAKTSIIROM-BALIIGHOO 3X )  

Sampaikanlah seruan kami ini kepada jami’al Alamin dan letakkanlah kesan yang sangat mendalam 

( FAINNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-INGQODIIR WABIL IJABATI JADIIR 3X )  

Maka sesungguhnya engkau Maha Kuasa berbuat segala sesuatu dan Maha Ahli memberi ijabah 

FAFIRRUU ILALLOOH ! .......(7X) = Larilah kembali kepada Alloh ! 

WAQUL JAA-ALHAQQUWAZAHAQOL BAATHIL INNAL BAATHILA KAANA ZAHUUQOO !....... (3X)  

Dan katakanlah (wahai Muhammad) perkara yang hak telah datang dan musnahlah perkara yang batal, sesungguhnya 

perkara yang batal itu pasti musnah.Al-Fatihah ( membaca surat Al-Fatihah satu kali ) 

FAFIRRUU ILALLOH dan WAQUL JAA-ALHAQQU… dibaca bersama-sama imam dan ma'mum. Maknanya : Larilah kembali 

kepada Alloh ! Dan semoga akhlaq=akhlaq batal yang rusak dan merusakkan segera diganti oleh Alloh dengan akhlaq yang 

baik dan yang menguntungkan! Kedua ajakan tersebut ditujukan kepada segenap masyarakat manusia dan jin seluruh dunia, 

terutama ditujukan kepada pribadi si pembaca sendiri! 

A L F A A T I H A H (1X)  

S e l e s a i 

Pada awal bulan Juli 1959. Hadlrotus Syekh Al-Mukarrom Romo KH Abdoel Madjid Ma’roef, Pengasuh Pesantren 

Kedunglo, Desa Bandar Lor, Kota Kediri, menerima “alamat ghoib”- istilah Beliau - dalam keadaan terjaga dan sadar, 

bukan dalam mimpi. Maksud dan isi alamat ghoib tersebut kurang lebih: “supaya ikut berjuang memperbaiki mental 

masyarakat lewat jalan bathiniyah”. 

Sesudah menerima alamat ghoib tersebut Beliau sangat prihatin. Kemudian mencurahkan / memusatkan kekuatan 

bathiniyah, bermujahadah (istilah Wahidiyah), bermunajat / mendekatkan diri kepada Alloh memohon bagi 

kesejahteraan ummat masyarakat, terutama perbai-kan mental / akhlaq dan kesadaran kepada Alloh wa Rosuulihi. Do’a-

do’a / amalan yang Beliau perbanyak adalah do’a sholawat, seperti Sholawat Badawiyah, Sholawat Nariyah, Sholawat 

Munjiyat, Sholawat Masisiyah dan masih banyak lagi. Boleh dikatakan bahwa hampir seluruh doa yang beliau amalkan 

untuk memenuhi maksud alamat ghoib tersebut adalah do’a Sholawat. Seakanakan boleh dikatakan bahwa seluruh waktu 

beliau tidak ada yang tidak dipergunakan untuk membaca sholawat. Suatu contoh ketika bepergian dengan naik sepeda, 

beliau memegang stir sepeda dengan tangan kiri, sedang tangan kanan Beliau dimasukkan ke dalam saku baju untuk 

memutar tasbih. Untuk amalan Sholawat Nariyah misalnya Beliau sudah terbiasa mengkhatamkannya dengan bilangan 

4444 kali dalam tempo kurang lebih 1 (satu) jam.  

Banyaknya bilangan bacaan yang ditempuh dalam waktu sesing-kat itu bagi Beliau tidaklah mustahil. Itulah yang 

dinamakan “KAROMAH” yang diberikan oleh Alloh kepada sebagian Waliyulloh. Karomah tersebut lazimnya disebut 

“thoyyul-waqti” (melipat/menyingkat waktu) sebagaimana karomah yang serupa yang disebut “thoyyul-ardli” (melipat/ 

memperpendek jarak bumi). Yakni suatu jarak / jangka waktu yang umumnya harus ditempuh dalam waktu yang lama 

(beberapa jam/hari/ minggu), bagi sebagian waliyulloh yang diberi karomah di bidang itu bisa ditempuh hanya beberapa 

saat saja. Bahkan ada yang hanya dalam waktu sekejap mata. Dalam Al Qur an, Alloh menghikayahkan seorang pengikut 

Nabi Sulaiman yang diberi kemampuan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman dalam waktu 

sekejap mata : 

 أْن Bw  ِ�ِ Dَ=ْJَـِْ
Gَ ِإّ"� ا�ِ�َ��ِب ِ�َ� ِ�ْ�ٌ	 ِ�ْ�َ-Fُ ا�aِي Jَ�َل-Bَ�ْ� Gَ
 ]ـَْ�Gَ8 ِإَ�ْ

(D40 ا���) 

Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari kitab “aku akan mendatangkan singgasana itu kepadamu sebelum kamu 
berkedip” (Q.S. An Namli 40). 

Pada awal Tahun 1963 Beliau menerima alamat ghoib lagi, seperti yang Beliau terima pada tahun 1959. Alamat yang ke 

dua ini bersifat peringatan terhadap alamat ghoib yang pertama. Maka Beliaupun mening-katkan mujahadah / ber-dhepe-

dhepe-nya kepada Alloh, sehingga kondisi fisik / jasmani Beliau sering terganggu, namun tidak mempenga-ruhi kondisi 

bathiniyah Beliau. 

Tidak lama dari alamat ghoib yang ke dua itu, masih dalam tahun 1963, beliau menerima lagi alamat ghoib dari Alloh, 

untuk yang ke tiga kalinya. Alamat yang ke tiga ini lebih keras lagi dari pada yang kedua “Malah kulo dipun ancam menawi 

mboten enggal-enggal ngelaksanaaken” (malah saya diancam kalau tidak cepat-cepat melaksanakan). Demikian kurang 

lebih penjelasan beliau “Saking kerasipun peringatan lan ancaman, kulo ngantos gemeter sak bakdanipun meniko” (karena 

kerasnya peri-ngatan dan ancaman, saya sampai gemetar sesudah itu), tambah Beliau. Sesudah itu semakin bertambahlah 

prihatin, mujahadah, taqorrub dan permohonan Beliau ke Hadlirot Alloh. 

Dalam situasi bathiniyah yang senantiasa ber-tawajjuh ke Hadlirat Alloh wa Rosulihi itu (masih dalam tahun 1963), beliau 

menyusun suatu do’a sholawat. ”Kulo lajeng ndamel oret-oretan” (saya lalu membuat coretan), istilah Beliau. “Sak derenge 

kulo inggih mboten angen-angen badhe nyusun sholawat” (sebelumnya saya tidak berangan-angan menyusun Sholawat). 

Beliau menjelaskan : “Malah anggen kulo ndamel namung kalian nggloso” (bahkan dalam menyusun saya hanya dengan 

tiduran). 

Yang dimaksud do’a sholawat yang baru lahir dari kandungan bathiniyah yang bergetar dalam frekuensi tinggi kepada 

Alloh wa Rosuulihi, bathiniyah yang diliputi rasa tanggung jawab dan prihatin terhadap ummat masyarakat, adalah 

Sholawat sebagai berikut : 

ة َوَ�ِ=ـْ
=ـَِ�� َو2َِ%ـْ
1َِ�� َوَ�ــْ):َ"ـ�ْ َ�ـ3�ََ(ـّ
ــِ-"ـَ� َو�ـَ�ِرك َوَ(ـّ�ْ	 IَـDّ , َأْهـُ�ْ  َأ"ـَْ@ َآَ�� َا�ّ�ُ/	�Aَ�ُ 3ـ�ٍ-ِ َأْ�ـُ
ـِ�ـَ�� َوJُـ�Iَ Mُا  ِ
ْ�َ�َ 	َ�Jَـَ�� َأْن �ـAَِ.&ِ  ا�ّ�ـُ/	 َ"ْ$ـَ{Gَ�ُ , َأْهـُ�ْ  ُهَ) آَ�� َوَ(�ِkْBُ 38ِ Lِ7�ُ 
�Aْ�َ 3 , اْ�َ)ْ�َ-ْة� َوَ: َ"7َِ- و: َو:َ"6َ�َ$ْ َ"َ�ى : َ�qAِ"ُ :ك َو�Aَ��ُزJَــَ�� , ِ�َ/� ِإّ: َ"ْ$ُ�َ� َو: َ"ـَْBََم َو�َ�ـBَ ف�ـِ�ـGْ َوBََ��َم , 1ْ�َ�8َِِـِ�Gْ َوBََ��َم ْ, ِ"1َْ��ـGِ  َوBََ��َم , kْ�َ GْBِـ=Aَ�َ , َم�ـَ�Bََو 

Gْ"ِا(َـrْر , DّـIََو 	ْ&�)َرْك َو�َوَ�  ِ
ْ�َ�َ  ِ�ِw3�َ�ََو  ْ=ِAْIَط َ�� َ�َ-َد , َو�َأَ�  ِ� G�ُ�ْ�ِ Fُ�َوَأْ�َ?ـ Gْ�ُ��اِ�ِ�ْ
� َأْرَ�َ	 �ـَ� ِ�َ�ْ�َ�ـِ�Gَ , ِآَ�ِ اْ�ـ1َ�َ�ِ�ــْ
� َرّبِ Mِ  َواAَ�ْـْ�ـُ- , ا�



“Niki kulo namekaken Sholawat Ma’rifat” (Ini saya namakan Sholawat Ma’rifat), penjelasan Beliau. 

Dalam sholawat tersebut belum ada kalimat ��َ Mَأ setelah kalimat َم�ــََ�B  ف� B dan seterusnya seperti yang ada sekarangـGِ َ�ـkْـــ
ini . 

Kemudian Beliau menyuruh tiga orang supaya mengamalkan sholawat yang baru lahir tersebut. Tiga orang yang Beliau 

sebut sebagai pengamal percobaan itu ialah Bapak Abdul Jalil (almarhum) seorang tokoh tua (sesepuh) dari desa 

Jamsaren, Kota Kediri, Bapak Mukhtar (seorang pedagang dari desa Bandar Kidul, Kota Kediri), dan seorang santri 

pondok Kedunglo yang bernama Dakhlan, dari Demak, Jawa Tengah. Alhamdu lillah, setelah mengamalkan sholawat 
tersebut mereka menyampaikan kepada Beliau bahwa mereka dikaruniai rasa tenteram dalam hati, tidak ngongso-ngongso 

dan lebih banyak ingat kepada Alloh. Setelah itu Beliau menyu-ruh lagi beberapa santri pondok supaya mengamalkannya. 

Alhamdulillah, hasilnya juga sama seperti yang diperoleh oleh tiga orang tersebut di atas. 

Beberapa waktu kemudian (masih dalam tahun 1963) bertepatan dengan bulan Muharram Beliau menyusun Sholawat lagi 

yaitu : 

	/ُ
ـ&ِ-"ـَ� wلِِ وَ�ـAَ�ُ 3�َـ�ٍ- َ(ـّ
ِـِِ-"ـَ� 3�َ�َ َوَ��رْك َوَ�)ِّـْ	 �َ , DّIَ�(َ,َاْد َ�ـ�َواِ,ـُ- , َأَ�ْ- َ�� َ��َواِ�ـُ- ��)َ -ْ�Aَ�ُ , &D38ُِآ LAَ�َْـ�  ٍٍٍq%َـ"َ َوَأْ�َ-اِدFْ َو8ُـُ
ـْ)rَ�Bِِ  اMِ َ�ـ1ُْ�ْ)َ��ِت 1َ�ِـَ-ِد و

Sholawat tersebut kemudian diletakkan pada urutan pertama dalam susunan Sholawat Wahidiyah. Karena lahirnya 

Sholawat ini pada bulan Muharram, maka Beliau menetapkan bulan Muharram sebagai bulan kelahiran Sholawat 

Wahidiyah yang diperingati ulang tahunnya dengan pelaksanaan Mujahadah Kubro Wahidiyah pada setiap bulan tersebut. 

Untuk mencoba khasiat sholawat yang kedua ini, Beliau menyuruh beberapa orang supaya mengamalkannya, Alhamdulillah, 
hasilnya lebih positif lagi. Yaitu mereka dikarunia oleh Alloh, ketenangan bathin dan kesadaran hati kepada Alloh yang 

lebih mantap. 

Semenjak itu Beliau memberi ijazah Sholawat  tersebut secara umum, termasuk para َأْهـ�ــُْ  َأ"ــَْ@ آــََ�� �ّ�ـُ/ــ	 dan َ��َوا�ـــِــُ- َا��ـــــُ/	
tamu yang sowan (berziarah) kepada Beliau. Disamping itu, Beliau menyuruh seorang santri untuk menulis sholawat-

sholawat tersebut dan mengirimkannya kepada para ulama / kyai yang diketahui alamatnya dengan disertai surat 

pengantar yang beliau tulis sendiri. Isi surat pengantar itu antara lain; agar sholawat yang dikirim itu bisa diamalkan oleh 

masyarakat setempat. Sejauh itu tidak ada jawaban negatif dari para ulama / kyai yang dikirimi. 

Dari hari ke hari semakin banyak yang datang memohon ijazah amalan Sholawat Wahidiyah. Oleh karena itu Beliau 

memberikan ijazah secara mutlak. Artinya disamping diamalkan sendiri supaya disiarkan / disampaikan kepada orang lain 

tanpa pandang bulu. 

Sejak sebelum lahirnya Sholawat tersebut, di masjid Kedunglo setiap malam Jum’at (secara rutin) diadakan pengajian 

kitab Al-Hikam yang dibimbing langsung oleh Hadhrotul Mukarrom Muallif sendiri. Pengajian tersebut diikuti oleh para 

santri, masyarakat sekitarnya dan beberapa kyai dari sekitar kota Kediri. Pada suatu pengajian rutin tersebut, Sholawat 

“ALLOOHUMMA KAMAA ANTA AHLUH …..” ditulis di papan tulis dan Beliau menerangkan / menjelaskan hal-hal yang 

terkandung di dalamnya, kemudian memberi ijazah secara mutlak pula untuk diamalkan dan disiarkan disamping Sholawat 

“ALLOOHUMMA YAA WAAHIDU…”. 

Dengan semakin banyaknya orang yang memohon ijazah dua sholawat tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan, Bapak 

KH Mukhtar, Tulung agung, seorang pengamal Sholawat Wahidiyah yang juga ahli khoth (kaligrafi / tulis Arab) membuat 

lembaran Sholawat Wahidiyah yang terdiri dari “ALLOOHUMMA KAMAA ANTA AHLUH .....” dan “ALLOOHUMMA YAA 

WAAHIDU .…”. Pembuatannya menggunakan stensil yang sederhana dan dengan biaya sendiri serta dibantu oleh 

beberapa orang pengamal dari Tulungagung . 

Pengajian kitab Al-Hikam yang dilaksanakan setiap malam Jum’at itu, atas usulan dari para peserta yang menjadi Pegawai 

/ Karyawan, dirobah menjadi hari Minggu pagi sampai sekarang. Sebelum pengajian kitab Al-Hikam didahului dengan 

Sholat Tasbih berjama’ah dan Mujahadah Sholawat Wahidiyah. Pada suatu Pengajian kitab Al-Hikam (masih dalam tahun 

1963) Beliau menjelaskan tentang “HAQIQOTUL WUJUD” sampai pengertian dan penerapan “BIHAQIQOTIL 

MUHAMMA-DIYYAH” yang dikemudian hari disempurnakan dengan penerapan “LIRROSUL-BIRROSUL”. Pada saat itu 

tersusunlah Sholawat yang ke tiga yaitu :  

Sholawat yang ke tiga ini disebut “SHOLAWAT TSALJUL QULUB” (Sholawat salju hati / pendingin hati). Nama 

lengkapnya “SHOLAWAT TSALJUL GHUYUUB LITABRIIDI HAROROTIL-QULUUB” (Sholawat Salju dari alam ghoib 

untuk mendinginkan hati yang panas). 

Ketiga rangkaian Sholawat tersebut diawali dengan surat Al-Fatihah, diberi nama“SHOLAWAT WAHIDIYAH”. Kata 

“WAHIDIYAH” diambil sebagai tabarukan (mengambil berkah) salah satu dari “ASMAUL HUSNA” yang terdapat dalam 

Sholawat yang pertama, yaitu “WAAHIDU”, artinya “MAHA SATU”. Satu tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Mutlak SATU 

AZALAN WA ABADAN. “SATU” bagi Alloh tidak seperti “satu”-nya” makhluq. 

Para ahli mengatakan, bahwa diantara khowas (hasiat) AL-WAAHIDU, adalah menghilangkan rasa bingung, sumpek, resah 

/ gelisah dan takut. Barang siapa membacanya 1000 kali dengan sepenuh hati dan khudlu’, maka dia dikaruniai Alloh tidak 

mempunyai rasa takut / khawatir kepada makhluq, di mana takut kepada makhluq itu adalah sumber dari segala balak / 

bencana di dunia dan akhirat. Dia hanya takut kepada Alloh saja ! Barang siapa memperbanyak dzikir “AL-WAAHIDU AL-

AHAD” atau “YAA WAAHIDU YAA AHADU” maka Alloh membuka hatinya untuk sadar bertauhid / memahaesakan Alloh 

sadar Billah. 

Pada tahun 1963, diadakan pertemuan / silaturrahmi yang diikuti oleh para ulama / kyai dan tokoh masyarakat yang 

sudah mengamalkan Sholawat Wahidiyah dari Kediri, Tulungagung, Blitar, Jombang dan Mojokerto bertempat di Langgar 



(Musholla) Bapak KH. Abdul Jalil (Almar-hum) Jamsaren - Kediri. Musyawarah tersebut dipimpin oleh Hadlrotul 

Mukarrom Muallif Sholawat Wahidiyah sendiri. Diantara hasilnya adalah susunan redaksi / kalimat yang ditulis di dalam 

Lembaran Sholawat Wahidiyah, termasuk garansi / jaminan. Mengenai redaksi jaminan / garansi itu atas usulan dari 

Beliau dan disetujui oleh seluruh peserta musyawarah. Redaksinya adalah : “MENAWI SAMPUN JANGKEP 40 DINTEN 

BOTEN WONTEN PEROBAHAN MANAH, KINGING DIPUN TUNTUT DUN-YAN WA UKHRON” -“Kedunglo Kediri” 

Pada awal tahun 1964, menjelang peringatan ulang tahun lahir-nya Sholawat Wahidiyah yang pertama (EKA WARSA) 

dalam bulan Muharram, Lembaran Sholawat Wahidiyah mulai dicetak dengan klise yang pertama kalinya di kertas HVS 

putih sebanyak + 2500 lembar. Yang mengusahakan klise dan percetakan itu Bapak KH Mahfudz dari Ampel-Surabaya, 

atas biaya dari Ibu Hj. Nur AGN (almarhumah), Surabaya. Susunan dalam Lembaran Sholawat Wahidiyah yang dicetak 

adalah : Hadiah fatihah, “ALLOOHUMMA YAA WAAHIDU…...........”, ALLOOHUMMA KAMAA ANTA AHLUH ...........……”, 

“YAA SYAAFI’AL KHOLQIS-SHOLAATU WASSALAAM ...……” tanpa “YAA SAYYIDII YAA ROSUULALLOOH” dengan 

dilengkapi keterangan tentang cara pengamalannya dan termasuk garansi tersebut di atas. 

Setelah lembaran Sholawat Wahidiyah dengan susunan di atas beredar secara luas, disamping banyak yang menerima, 

juga ada yang menolak / mengontrasinya. Kebanyakan alasan para pengontras adalah adanya garansi : Menawi sampun 

jangkep sekawan doso dinten boten wonten perobahan manah, kenging dipun tuntut dun-ya wa ukhro -“Kedunglo Kediri”. 

Mereka memberikan penafsiran tentang garansi dengan pemahaman yang jauh bertentangan dengan makna sebenarnya. 

Pemahaman mereka terhadap “garansi” menjadi : “Barang siapa mengamalkan Sholawat Wahidiyah dijamin masuk surga”. 

Sebenarnya kalimat garansi / pertanggungjawaban tersebut merupakan suatu ajaran atau bimbingan agar kita 

meningkatkan rasa tanggung jawab dengan segala konsekwensi kita terhadap segala sesuatu yang kita lakukan; Bahasa 

populernya “berani berbuat, berani bertanggung jawab”. 

Masih pada tahun 1964, setelah pelaksanaan peringatan ulang tahun Sholawat Wahidiyah yang pertama, di Kedonglo 

diadakan Asrama Wahidiyah I yang diikuti para kyai dan tokoh agama dari daerah Kediri, Blitar, Nganjuk, Jombang, 

Mojokerto, Surabaya, Malang, Madiun dan Ngawi. Asrama ini dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam. Kuliah-kuliah 

Wahidiyah diberikan langsung oleh Beliau sendiri. Di dalam Asrama ini lahirlah kalimat nidak “YAA SAYYIDII YAA 

ROSUULALLOOH”. Untuk melengkapi amalan Sholawat Wahidiyah yang telah ada, kalimat nidak tersebut dimasukkan 

dalam lembaran Sholawat Wahidiyah. Lembaran Sholawat Wahidiyah yang berisikan tiga rangkaian itu beredar dengan 

tidak ada perubahan sampai awal tahun 1968. 

Asrama Wahidiyah II selama 6 (enam) hari, dari Senin sampai Ahad tanggal 5 –11 Oktober 1965 di Kedunglo. Di dalam 

Kuliah Wahidiyah yang Beliau sampaikan, antara lain Beliau mnerangkan tentang GHOUTSUZ ZAMAN dengan panjang 

lebar. Pada saat itu lahir dari kandungan Beliau : 

Amalan tersebut merupakan suatu jembatan emas yang menghu-bungkan tepi jurang pertahanan nafsu di satu sisi dan 

tepi kebahagiaan yang berupa kesadaran kepada Alloh wa Rosuulihi, Shollalloohu 'alaihi wasallam di sisi lain. Para 

Pengamal Sholawat Wahidiyah menyebutnya "ISTIGHOTSAH". Ini tidak langsung dimasukkan ke dalam rangkaian 

Sholawat Wahidiyah dalam lembaran-lembaran yang diedarkan kepada masyarakat. Tetapi para Pengamal Wahidiyah yang 

sudah agak lama dianjurkan untuk mengamalkannya terutama dalam mujahadah-mujahadah khusus. 

Pada tahun 1965 Beliau memberi ijazah lagi berupa kalimat nida’ “%>�وا �ا� Mا dan DــــJء و�ــــ, ZـــــAا�   Kalimat nidak ini pada 
saat itu juga belum dimasukkan dalam rangkaian pengamalan Sholawat Wahidiyah, tetapi dibaca oleh imam dan makmum 

pada akhir setiap do’a. Begitu juga “WAQUL JAA-AL HAQQU…” belum dirangkaikan dengan “FAFIRRUU ILALLOOH” 

seperti sekarang. Tentulah ini suatu kebijaksanaan yang mengandung berbagai macam hikmah dan sirri-sirri yang kita 

tidak mampu menguraikan, tegasnya kita tidak mengetahuinya. 

Pada tahun 1968 lahir Sholawat : 

 1َّ�ــِ=ِِ 2َـّ#  ا��ـّــُ@ـ=� 8ّـَ*ـَ�  6ـَ�َر*ْاdَُ,ــِ= fَـِ>ــْ
ـSِ ُ,َ+ـ	�ـٍ/ َ�ـَ��

 ُ,ْ!ـِ�ِ�ـْ
9 ْاXdَـَـ�َم َواQْـَ�ـِ#  َوْا�لِِ*اْ�ـَ��َ�ِ	ـْ
9ِ ِ�ـَ�ّب 8ـِ�ْ�ـَ�ا"ـِِ/6ـ�3

 َواْهِ/Xـَ� 6َّ!ـِ�اْ%Bـَْ{ اFــِْ>ْ�  6ـَ�َر�8َ*�*6ـَ�َر�8ـــَ*� 8ـَْ
ـَ*ـَ*ـ� َوَأّ�ـNَ Kِْـّ�ْب

Kemudian “YAA AYYUHAL GHOUTSU….” dan Sholawat ini dima-sukkan ke dalam lembaran Sholawat Wahidiyah yang 

diedarkan kepada masyarakat. 

Pada tahun 1971, menjelang Pemilu di negara kita, lahirlah Sholawat : 

Kemudian Sholawat ini dimasukkan ke dalam lembaran Sholawat Wahidiyah diletakkan sesudah “YAA AYYUHAL 

GHOUTSU…” sebelum “YAA ROBBANALLOOHUMMA SHOLLI….” 

Pada tahun 1972 Beliau menambah do’a : “ALLOOHUMMA BAARIK FIIMAA KHOLAQTA WA HAADZIHIL BALDAH” 

(belum ada kalimat “YAA ALLOOH”). 

Pada tahun 1973 bacaan nida' “FAFIRRUU ILALLOOH” dirangkaikan dengan “WAQUL JAA-AL HAQQU…” dan didahului 

dengan do’a : 

�ْ��ــِ� اMِ ِ�ْ$ـِ	ِ�ـْ
ـ	 ا�ـ� , َأM �ـَ� َأْوِ�َ
ـ�Gَoِ َوَ(ـ�oـِِ� َوَأْ�َ)اِ"ـِ  ا�!َ�ـــ�ْن َهـaَا �ـَــْ)ِث َوِ�ـَ=َ�َآـLِ ,ِ َوَ(ـ�ــْ	ُ َ�ـَ�ـْ
  ا�Iَ MـAَ�ُ 3ـ�ـٍ- َ(ــّ
ـِـِ-"ـَ� َو�ـ7َِـ�Fِ , ْاpَْ�ـbـَــْ	 اْ(ِ�ـGَ �ـAَِـZّ ا�ّ�ـُ/ـ	. ا�
 1َBَ × 3�3�ََ�ـْ�ـُ/ْ	 اMُ َرMْw , 3َrِ �ـَ� , َأMْ �ـَ�

�ا 8ِـْ
ـِ  َواْ,ــ1َـDْ َهـaَا "ـَِ-wَء"ـَ� ا�ـ1َْ�َ�ِ�ــْ
َ� َ,ـِ�ْ
6َ َ�ـّ�ـِْ}ً
 3× �ـَِ�ـْ
kًـ� Bـَْ{hِـــْ



G 3× َ,ِ-ْ�ـ� َوِ�ـْ�dَِ,ـ��ـJَ, Lَِِ-�ـْـ� 2َـْ
ـ�ٍٍِ ُآDَّ َ�ـ3�َ 8ـRَِ"ـ

wو�� 7 ْ× اM ِإ3�َ 8َـِ%

DْـJَُء َو�,َ �ZـAَ�ْا Zَط َوَزَهـDُ[ِ�=َاْ�ـ  3 × َزُهـْ)Jً� آـَ�َن اْ�ـَ=�ِ]Dَ ِإن

Pada tahun 1976 itu pula mulai dilaksanakan nida’ “FAFIRRUU ILALLOOH” dengan berdiri menghadap empat penjuru 

yaitu pada saat acara Mujahadah dalam rangka peletakan batu pertama Masjid Desa Tanjungsari Tulungagung (Masjid 

KH. Zaenal Fanani) 

Demikian penambahan dan penyempurnaan Sholawat Wahidiyah secara berangsur seirama dengan pengembangan dan 

penyempurnaan Ajaran Wahidiyah yang diberikan oleh Hadhrotul Mukarrom Romo Yahi Muallif Sholawat Wahidiyah 

sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi di dalam ummat masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. 

Pada tahun 1978 Beliau menambah do’a “ALLOOHUMMA BAARIK FII HAADZIHIL-MUJAAHADAH YAA ALLOOH” 

yang diletakkan sesudah “ALLOO-HUMMA BAARIK FIIMAA KHOLAQTA WAHAADZIHIL BALDAH”. 

Tahun 1980 ada tambahan dalam Sholawat Ma’rifat, yaitu sesudah bacaan “WATARZUQONAATAMAAMA 

MAGHFIROTIKA” ditambah “YAA ALLOOH”. Demikian juga setelah “WATAMAAMA NI’MATIKA” dan seterus-nya 

sampai “WATAMAAMA RIDLWAANIKA” Jadi sebagaimana dalam Lembaran Sholawat Wahidiyah sampai sekarang. 

Tahun 1981 doa “ALLOOHUMMA BAARIK FIIMAA KHOLAQTA WAHAA-DZIHIL BALDAH” ditambah “YAA ALLOOH”, 

dan doa “ALLOOHUMMA BAARIK FII HAADZI-HIL MUJAAHADAH YAA ALLOOH” dirobah menjadi “WAFII 

HAADZIHIL MUJAAHADAH YAA ALLOOH”. Sehingga rangkaiannya menjadi “ALLOOHUMMA BAARIK FIIMAA 

KHOLAQTA WAHAADZIHIL BALDAH YAA ALLOOH, WAFII HAADZIHIL MUJAAHADAH YAA ALLOOH”. 

Pada tanggal 27 Jumadil Akhir 1401 H atau tanggal 2 Mei 1981 M Lembaran Sholawat Wahidiyah yang ditulis dengan 

huruf Al-Qur’an (huruf Arab) diperbaharui dengan susunan yang sudah lengkap dengan disertai petunjuk cara 

pengamalannya, Ajaran Wahidiyah dan keterangan tentang ijazah dari Beliau secara mutlak. Susunan dalam Lembaran 

Sholawat Wahidiyah seperti itu tidak ada perobahan hingga sekarang kecuali beberapa kalimat dalam penjelasan 

keterangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan bahasa. 

Demikian secara kronologis atau urut, sejarah ringkas lahirnya Sholawat Wahidiyah dari awal sampai penyempurnaan di 

setiap periode. Setiap penyempurnaan sudah barang tentu memiliki sirri-sirri (rahasia) yang kita tidak mengetahui 

secara pasti. Hanya ada sebagian dari Pengamal Wahidiyah yang ditunjukkan sirri-sirrinya secara bathiniyah. Mari dalam 

kesempatan ini kita sowan di haribaan Beliau dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. 

*Dikutip dari berbagai sumber. 

 

Sholawat Jauharatul Kamal 

Artinya:“Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan-Mu kepada Nabi Muhammad. Ia adalah haqiqat rahmat sifat-sifat Tuhan, ia 

bagaikan mutiara yang yang mengetahui semua nama-nama (asma) dan sifat-sifat Allah, ia yang menjadi pusat pengetahuan yang 

mencakup seluruh pengetahuan yang diberikan kepada makhluk, ia yang menjadi penerang (cahaya) segala sesuatu yang ada termasuk 

manusia, ia yang membawa (mempunyai) agama Allah, ia adalah al-Haqiqat al-Muhammadiyyah (Hakikat Muhammad) yang bagaikan 

kilat bahkan lebih dari kilat yang dibuktikan dengan mengalir dan berlimpah rahmat Tuhan kepada setiap orang  yang menghadap-Nya. 

seperti halnya para nabi dan para wali, ia yang menjadi cahaya Tuhan yang menerangi seluruh makhluk di setiap tempat. Ya Allah ! 

limpahkanlah rahmat dan keselamatan-Mu kepada Nabi Muhammad yang menjadi ‘ain al-Haqq (wujud keadilan, pemilik kebenaran)., 

telah tampak dari padanya seluruh Hakikat keadilan yang seperti ‘arsy sebagi sumber seluruh ilmu, yaitu ilmu Engkau yang terdahulu, 

jalan Engkau yang sempurna dan lurus. Ya Allah! limpahkanlah rahmat dan keselamtan-Mu kepada Nabi Muhammad yang merupakan 

mazhar (manifestasi) dan tajalli, ia yang menjadi gudang (tempat penyimpanan) ilmu dan rahmat-Mu Yang Maha Besar, ia tempat 

datangnya kasih-Mu, ia yang meliputi seluruh cahaya yang tersimpan. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya dan kepada 

keluarganya, yang dengan sebab rahmat tersebut kami bisa mengetahui haqiqat.” 

	/ُ
ِ� DIَ 3�َ�َِّ َوَ(�ِّْ	 َا��ْ�َ Lِ�َ�ْ�
Lِ ا�"ِ���  ا�

1. Ya Allah limpahkan selawat dan salam ke atas hakikat rahmat rabbaniyyah 

LِBَ(ْ.ُ
 اAَ�ْ�Lِ_َoِ اْ�ُ�َ�Lِ.َِّ.Aَ َواْ�َ

2. Iaitu ilmu permata yang meliputi keseluruhan hakikat 

 َوا1َ�َ�ْ�ِ"3 اْ�ُ%ُ/ْ)ِم ِ�َ�ْ�َآِ!

3. Yang menjadi pusat segala kefahaman dan ma’na 

 



َ"Lِِ ْاَ:ْآَ)اِن َوُ"ْ)ر(�َ� ْاpَدY�ِ& اْ�ُ�َ

4. Dan cahaya ciptaan segala kejadian yang tercipta (yang dibangsakan kepada anak Adam)(humanity) 

4ِ�ِ�Iَ &ZAَ3 ْا�"ِ��� ْا�

5. Ia adalah tuan empunya bagi haq (kerja-kerja) rabbani (divinity) 

1َ�&ٍض D�ُ�ِ& ْا�َ��Lِsَ�ِ ْاpَْرَ��ِح ِ�ُ�ُ!َوِن ْاpَْ(َ_6ِ َاْ�َ=ْ�ِق�َ�ُ 

6. Ia bagaikan kilat yang terpancar seperti turunnya hujan yang mengalir memenuhi setiap ruang yang 

menghadapnya 

 َوْاpََواِ"3 ْا�ُ=Aُْ)ِر ِ�َ�

7. Sehingga memenuhi segala lautan ruang dan masa 

6ِ�ِ َوُ"ْ)ِرَكPْي ا�aِ ْا�َ��َ�ِ"Lِ�َ�ِ�ْ}َ�ِ 3 ْا�Aَ�oَِ� َآْ)َ"Gَ ِ�  َ�ْ�َت ا�

8. Nur Engkau yang bersinar terang terpancar meliputi seluruh makhluk dan memenuhi segenap tempat 


ِ� 3��َ َوَ(�&ْ	 DIَ& َا�ّ�ُ/	ْ�َ &ZAَ3 ْا��ِ�7َ3 ا��َBَ �/َ�ْ�ِ ْوُش�ُ�ُ Zِoِ�.َAَْا� �ِ
 ْاJْpََ)ِم ْا�1َ�َ�ْرِف َ�ْ

9. Ya Allah limpahkan selawat dan salam ke atas punca bagi hakikat dan haq, yang mana terpancar 

daripadanya kemuncak hakikat-hakikat arasy iaitu zat makrifat yang paling kukuh (refer Al-Isra’ – 9) 

Gَ[ِا�َIِ &م�� ْاَ:ْ(َ.ِ	 ا�

10. Iaitu Sirat Engkau yang paling sempurna dan paling istiqamah 

 ْاbَ�ْpَِ	 ْا�َ�ْ�ِ! اZAَ�ِّْ ِ�� ْا�Lِ1َ�ْ[َ ِّZAَ 3��َ َوَ(�&ْ	 DIَ& ا�ّ�ُ/	

11. Ya Allah limpahkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW yang merupakan mazhar (tempat 

zahir) haq dengan haq yang merupakan sumber gedung haqiqat yang agung 

Gَ�ِrَ�8َِإ Gَ�ْ�ِ Gَ
 ْا�ُ�َ_ْ�َ$ِ	 ا���ْ)ِر ِإَ��َ]Lِ ِاَ�ْ

12. Tempat datangnya limpahan nur kasih yang meliputi gedung rahsia daripada Engkau kepada Engkau 

3�Iَ Mا  ِ
1َ�&�َ8ُ� PَIَة wِ�ِ  َو3��َ َ�َ�ْBُ ً�/َ�ِ Fُ� .ِإ�

13. Selawat dan salam ke atas Nabi dan ahli keluarganya yang mana dengan Selawat itu kami dapat mengenal 

dengannya akan Nabi SAW. 

Shalawat Jauharatul Kamal adalah salah satu shalawat yang menjadi Wazhifah (tugas rutin) dalam Thariqah Tijaniyyah selain 

shalawat al-Fatih yang dibaca secara berjamaah ataupun dalam keadaan sendiri. Redaksi shalawat Jauharatul Kamal 

diajarkan langsung oleh Sayyidul Wujud Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam kepada Sayyidi Syaikh al-Imam Ahmad 

Ibn Muhammad At-Tijany (1150-1230 H, 1737-1815 M) dalam keadaan sadar/jaga (bukan mimpi). Sebagaimana dijelaskan 

oleh Sayyidi Syaikh al-Imam Muhammad al-Arabiy al-Tijaniy: 

 ِإْ,ــTَِء ِ,9ْ اْ�َ_َ	�ِل Qَْ�َهَ�ُة


�ِء ْاpِْر1َـ�ِل ِاَ,ـ�ِم                            َ ِXْdََوْا  

��َ�َ �ِ ِ
  ِ�ـِ=اْ�َ�� اْ�َ�ِ�ـ[ِّ َ"ِ ْ

                   5ِ7ْNُ ـَ/ اْ�َ�َرى	َأْ"َ #ِHْXَ =ِ�1َِ�ـ  

Artinya:”Shalawat Jauharatul Kamal berasal dari ucapan Nabi Muhammad yang merupakan pemimpin para Rasul dan Nabi. Yang 

disampaikan kepada kekasihnya seorang wali yang A’lim, manusia terkemuka yaitu Syaikh al-Imam Ahmad al-Tijaniy merupakan 

keturunan syaikh Ibn Salim.”[1] 

Syaikh Muhammad Fathan Ibn Abdul wahid al-Susiy al-Nazhifiy berkata: 


Sُ ِاXَْ$7َـSُ َو�1َََّ= َ�َ�ْ
ِ� اMُ �2ََّ� َأXَُّ� َ�َ�هََّ= َوَ,9ْْ	ِQَ Cِِد/َ,َ ��َ�َ �ِBَِّ,ْ�ِ�ِ� ُأ	8َِ ��2ََّ Mُا �ِ
 َ,َ�ُ� ْاdََدَب َوَأ�1ََء َو�1َََّ= َ�َ�ْ
ِ� اMُ �2ََّ� ا�*َِّ [ِّ ُرْ�َ Qَ 3ِِ@َ# َ%َ$ْ/ ، ْاdَْ,َ�اِت َآَ!�ِ<ِ� َو�1َََّ= َ�َ�ْ

�PَUْ6َُو �ِ
 . ْاBِ�ْpَِ$�ِد َهDَا ِ,5ْBُ6َ 9ْ َ�ْ= ِإْن ، َآ�ِ%�ًا 6َُ	ْ�َت َأْن َ�َ�ْ

Artinya:” Siapa saja yang meragukan Rasulullah dengan mengatakan bahwa bantuan Rasulullah telah terputus kepada ummatnya dengan 

sebab wafatnya beliau sama seperti halnya mayyit yang lain, maka sungguh ia tidak mengenal sama sekali akan kedudukan Rasulullah dan 

ia telah melakukan adab yang buruk kepada Rasulullah, dikhawatirkan ia mati dalam keadaan kafir jika ia tidak bertaubat dari keyakinan 

seperti itu.”[2] 

Redaksi Shalawat Jauharatul Kamal, tampaknya lebih menjelaskan atau menafsirkan kalimat yang terdapat dalam shalawat al-

Fatih yakni pada kalimat ( tِBِ�%َ�َْا ��َ�ِ Zَ�ِ�ُْا   )  Misalnya,shalawat tersebut mengungkapkan sifat-sifat Nabi Muhammad, sebagai 



Hakikat rahmat dari sifat-sifat Tuhan, yang merupakan pusat pengetahuan. Kemudian dikatakan bahwa Nabi Muhammad, 

sebagai al-Haqiqat al-Muhammadiyyah yang memiliki sifat yang dipuji, yang mengalir dan menyinari keseluruh alam. 

Selanjutnya dikatakan bahwa Nabi Muhammad, sebagai wujud yang paling sempurna. 

Makna  al-Fatih li ma Ughliqa pada intinya adalah : 

1)      Nabi Muhammad adalah sebagai pembuka belenggu ketertutupan segala yang maujud (ada) di alam. 

2)      Nabi muhammad sebagai pembuka keterbelengguan al-Rahmah al-Ilahiyyah (kasih saying Tuhan) bagi para makhluk di 

alam. 

3)      Hadirnya Nabi Muhammad menjadi pembuka hati yang terbelenggu oleh Syirik. 

Sedangkan makna al-Khatimi li ma Sabaq pada intinya adalah : 

1)      Nabi Muhammad sebagai penutup kenabian dan kerasulan. 

2)      Nabi Muhammad menjadi kunci kenabian dan kerasulan. 

3)      tidak ada harapan kenabian dan kerasulan lagi bagi yang lainnya. 

Pemikiran-pemikiran (faham) tasawuf Syaikh Ahmad al-Tijani terkandung dalam penafsirannya tentang makna al-Fatih Lima 

Ughliq dan al-Khatim Lima Sabaq. Syaikh Ahmad al-Tijani mengatakan bahwa al-Fatih li ma Ughliq mempunyai makna bahwa 

Nabi Muhammad merupakan pembuka segala ketertutupan al-Maujud (yang ada di alam). Alam pada mulanya terkunci 

(mughallaq) oleh ketertutupan batin (hujubaniyat al-Buthun). Wujud Nabi Muhammad menjadi “sebab”  atas terbukanya seluruh 

belenggu ketertutupan alam dan menjadi “sebab” atas terwujudnya alam dari “tiada” menjadi “ada”. Karena wujud Nabi 

Muhammad alam keluar dari “tiada” menjadi “ada”, dari ketertutupan sifat-sifat batin menuju terbukanya eksistensi diri alam 

(nafs al-Akwan) di alam nyata (lahir). Jika tanpa wujud Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu yang 

wujud, tidak mengeluarkan alam ini dari “tiada” menjadi “ada”. Imam Muhammad Ibn Said al-Bushiriy mengatakan dalam al-

Burdah: 

Kَ

� ِإَ�� َ�ْ/ُ�ْ� َوَآَْXُّْ/ُ�ْوَرُة ا�bَ 9ْ,َ 

                     Cُpَ�ْ�َ =ْ�َ ُ�ِجUْ�َ �
َXُّْ/اْ�َ�ـَ/ِم ِ,9َ ا�  

Artinya:” Bagaimana mungkin kesusahan beliau dapat menyeru kepada dunia, padahal kalau bukan karena beliau dunia ini tidak 

tercipta.” 

Ungkapan sifat-sifat Nabi Muhammad di atas, menunjukan bahwa Syaikh Ahmad al-Tijaniy merumuskan maqam Nabi 

Muhammad sebagaimana telah dikemukakan para sufi terdahulu, terutama dalam mensifati pemahaman mereka 

terhadap haqiqat (Hakikat) Nabi Muhammad, tidak dapat dibantah bahwa ia sependapat, bahkan ia menjelaskan konsep dasar 

tersebut. 

Hal ini, menunjukan bahwa dari aspek pemikiran, Syaikh Ahmad al-Tijaniy menganut tasawuf falsafi sedangkan konsep-

konsep dasar tasawufnya: Nur Muhammad, Ruh Muhammad, al-Haqiqat al-Muhammadiyyah. Dengan demikian, bahwa corak 

(paham) tasawuf yang digunakan oleh Syaikh Ahmad al-Tijaniy adalah corak (paham) tasawuf yang dikembangkan oleh Imam 

‘Abdul Karim al-Jiliy dengan konsep dasar al-Insan al-Kamil, yang berasal dari Imam Ibn Arabiy dengan konsep Haqiqat al-

Muhammadiyah. Terlepas apakah Syekh Ahmad al-Tijani terpengaruh oleh pemikiran filosofis Abd. Karim al-Jili  yang berasal 

dari Ibn. ‘Arabi atau tidak, corak pemikiran tasawuf demikian dikembangkan oleh dua sufi tersebut. Pemikiran Syaikh Ahmad 

al-Tijaniy “mengawinkan”, menyatukan kembali dua corak {faham} tasawuf  yakni tasawuf amali dan tasawuf falsafi yang telah 

“bercerai” sejak abad ketiga Hijriyah sehingga masing-masing mempunyai metodologi tersendiri. 

Inilah yang dimaksud bahwa Thariqat Tijani merupakan thariqatyang terakhir dan seluruh thariqat akan masuk kedalam lingkup 

ajarannya, dalam arti seluruh amalan sufi {wali} dan seluruh corak pemikiran para sufi terakomodir dalan ajaran thariqat yang 

dikembangkannya, hal ini bisa dimengerti karena cahaya maqamwali khatm merupakan sumber seluruh cahaya kewalian. 



Sebagai perbandingan seluruh syari’at para nabi terakomodir kedalam syari’at Nabi Muhammad, karena syari’at para nabi 

bersumber dari cahaya Khatm an-Nabiyyin (penutup para nabi). 

Keutamaan Shalawat Jauharatul Kamal 

Diantara keutamaan membaca shalawat Jauharatul Kamal yang disebutkan langsung oleh Rasulullah kepada Imam Ahmad Ibn Muhammad 

al-Tijaniy sebagai berikut : 

 َ,�َّاٍت Tَ�ََث اْ�َ��َ�ِ= َ�ْ!ِ ْ
َ{ َ�ْ�ِ/ُل اْ�َ�اِ"َ/َة اْ�َ	�ََّة َأنَّ

Artinya:” Membaca shalawat Jauharatul Kamal sekali, pahalanya menyamai tiga kali lipat tasbihnya alam.” 

 Dْ6َُآُ�َه� َداَم َ,� ْاdَْر3ِ�َ8َ َواUُ�َْ�َ>�ِء َو�1َََّ= َ�َ�ْ
ِ� اMُ �2ََّ� ا�*َِّ [ِّ ُرْوُح aَ%َ Cُ�َ;ُ+ْ6َْآmََ� َ,�َّاٍت Nَ Sَ ْ1ََ�َأَه� َ,9ْ َأنَّ

Artinya:” Siapa yang membacanya 7 kali atau lebih, maka akan didatangi Ruh Nabi Muhammad dan 4 khulafaur Rasyidin selama ia 

dalam keadaan membaca shalawat itu.” 

 ْاdَْوِ�َ
�ِء ِ,9َ 6َُ_ْ�َن َ"Bَّ� 6َُ	ْ�ُت َو3ًَّ2�Jَ pَ َ,َ+ 3ًَّ َو�1َََّ= َ�َ�ْ
ِ� اMُ �2ََّ� ا�*َِّ [ُّ 6ُِ+ ُُّ� َ,�َّاٍت Sِ ْ1َ ِ,9ْ َأْزpَ /َ6ََزَ,َ@� 9َْ, َأنَّ 

Artinya:” Siapa saja yang melazimi membacanya lebih dari 7 kali, maka ia akan sangat dicintai oleh Rasulullah sebenar-benar cinta 

khusus dan ia tidak akan meninggal dunia sehingga menjadi salah satu dari para kekasih Allah.”[1]  

Adapun keutamaan shalawat Jauharatul Kamal yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Muhammad al-Tijaniy adalah: 

 َو�1َََّ= َ�َ�ْ
ِ� اMُ �2ََّ� ا�*َِّ [َّ 6ََ�ى َ~�ِهٍ� َوِ%َ�اٍش َآ�ِ,3ٍ�َ َ~َ@�َرٍة َ�َ�� ا�*َّْ�ِم ِ�ْ*َ/ 1َْ ً�� َ�َ�ْ
َ@� َداَوَم َ,9ْ 

Artinya:” Siapa saja yang konsisten membacanya 7 kali menjelang tidurnya dalam keadaan bersuci yang sempurna dan di tempat tidur 

yang suci (tidak ada najis), maka ia akan melihat Nabi Muhammad.”[2]  


ُ� �NََلَّْPُ/ ا�	َأْ"َ ]Xِ�HَِّBا� ]َbَِر Mُا �ُ*ْ�َ ]Xِ�7َ�َْر1ُْ�ُل َأ Mِا ��2ََّ Mُا �ِ
 َر1ُْ�َل �6َ ِاَ�ْ
Aَ ِ,*ِّ[ َهِ/3ٌَّ6 َهCِDِ : َو�Nََل َ,�ًَّة Pْ�ََ�َة اْ�َ*Bَْ[ َذَآَ�َه� َ,9ْ اْ�َ_َ	�ِل Hَ8ِْ�َهَ�ِة ُ�َ!	َّ� Tَ2ًَة َو�1َََّ= َ�َ�ْ

Mِا , �	ََّXaَ_َ%َ Cَُزاَر ]%ِ �ِBِbَ6ْ�ََِّ>3ِ َرْوPا�, �	ََّXaََء َزاَر َوَآ�

9َ َ�َ��َ�� اMِ َأْوِ�َْ+ِ�ِ�َّVْ�ِد َأوَِّل ِ,9ْ َوا�Qُ�ُ�ْا �ِاَ� �ِBِNِْرَوا3ٍ6َ َوِ%[ َو �8َـِ/ ِاَ�dَْا 

Artinya:” Syaikh Ahmad al-Tijaniy berkata: Rasulullah memberikan kepadaku redaksi shalawat yang dinamai Jauharatul kamal, siapa 

saja yang telah membacanya sebanyak 12 kali dan berkata: Shalawat ini aku hadiahkan kepada engkau Ya rasulullah. Maka seakan-akan 

ia menziarahi Rasulullah di Raudhahnya yang mulia dan seolah-olah ia telah menziarahi para wali Allah besera menziarahi orang-orang 

shalih dari sejak zaman Nabi Adam sampai waktu ia membacanya bahkan riwayat lain menyebutkan sampai dunia musnah.” 

Syaikh Muhammad Fathan Ibn Abdul wahid al-Susiy al-Nazhifiy mengumpulkan keutamaan shalawat Jauharatul kamal dalam Nazham al-

Durratul Kharidah: 


َِّ*� ُ"ُ;ْ�ُر ِ,ْ*َ@� 8َِ!�3ٍ�َ8ِ ِXَ 

Sَ,َ ِء�<َ�َUُ�ْ9َ6ْ ا/ِfَِوِ�[ ا��َّا/ْNَُو  

Dengan membaca 7 kali Jauharatul kamal, akan hadir Nabi Muhammad beserta para Khulafaur Rasyidin dan Syekh Ahmad al-Tijaniy. 

 َ~3ً�َ6ْ�ِ ُدُهْ�ًرا ِذْآَ�َه� ُدْ,َ� َوَ�ْ�

  اْ�َ_َ6ْ�ِ	D��8ِ 3ََِّواِت َ%�َرNُْ�َك َ	�َ�

Seandainya engkau konsisten membacanya sampai masa yang lama, maka mereka semua tidak akan meninggalkan engkau dengan zat 

mereka yang mulia. 

�ُ
ْ
ِkْ�َ3ٍ َو!َ�ْQِ �@َ8ِ دُِّبaََّB��ِ 

  ِاQُ ]�ِ�َJْ#ِّ َ�َ/ا َ�َ �ِ8ِ	Qَ #ٌَ�ى

Mengubah posisi duduk kepada duduk yang lebih bagus lantaran menjalankan adab (atas kehadiran Nabi beserta para khalifah dan syaikh 

Ahmad al-Tijaniy). Adab seperti itu menjadi kebiasaan di sisi pembesar saudaraku (pengikut Tijaniyyah). 

 ا�*َِّ ّ[ 6ََ�ى 1َْ ً�� ا�*َّْ�ِم ِ�ْ*َ/ اَمَد َوَ,9ْ

  8ُْ$3ِ�َ َ~َ@�َرِة َ,Sْ اbُ�ُ�ْْ�ِء Pَ8ِْ�ِط

Siapa saja yang selalu membacanya ketika hendak tidur sebanyak 7 kali, maka ia akan melihat Nabi Muhammad, dengan syarat ia 

memiliki wudhu dan tempat tidurnya suci (tidak ada najis). 


9ِ َ�َ@� َوَ��ٍلْBَ*َ�ْا Sْ,َ َ�ٍةPْ�َ َّنaََآ 

  8َِ�ْو3ِbَ ا�*َِّ [َّ َأْ"َ	َ/ َزاَر َ,�



Yang membacanya sebanyak 12 kali seakan-akan ia telah menziarahi Nabi Muhammad di Raudhah. 

 َأَدَ,� ِ,9ْ َوِ�[ٍّ َ,Xَ Sِْ [ٍّ َوُآ#ِّ

  ا1ِ�َ�ْْ
3ِ�َ 8ِِ'ْذِن ِ�َه�ِذْآ َوNِْ� ِاَ��

Seolah-olah ia juga telah menziarahi seluruh Nabi dan para wali dari sejak zaman Nabi Adam sampai ketika ia membaca  shalawat 

tersebut dengan catatan bahwa ia telah mendapat izin dari Syaikh Ahmad al-Tijaniy dan pengikutnya. 

 َ,Nُ 5ِ�ْ$َ8ِ 3ٍَّ�Dَْ# اْ�َ>َ�اِغ 8َْ�َ/َو

Aَ
  َهِ/Bَِّ6[ َهDِى اMِ َر1ُْ�َل ِاَ�ْ

Setelah selesai membaca jauharatul kamal maka katakanlah olehmu dengan hati yang penuh ketundukan dan khusyu’: “Aku hadiahkan 

shalawat ini kepada engkau Ya Rasulullah. 

	ْJَ9َ ً!�َو
ِّْB1َِِّة ِ�ْ*َ/ اْ�ُ�َ@� َو/fِ 

�ِ
ْUَ�ْ�ًَِّة َو�,َ /َ
  اْ�َ>8ُ 3ِ;َ6ْ�َِ�ْ

Bacalah jauharatul kamal sebanyak 65 kali ketika terjadi kesulitan dan kepelikan dan bacalah satu kali setiap selesai mengerjakan shalat 

fardhu untuk mendapatkan segala kebaikan.[3] 

Dikutip dari risalah: 

 اHَ�ْــTَل ِذْي َ,ْ�َهَ 3ُ

  اْ�َ_َ	�ل Qَْ�َهـَ�َة Nََ�َأ ِ�َ	9ْ

S	Q 5
  و���


9 رزN[ ا�+�جX�$ذوا� �	وي أ2�B ا� 

 ]Qا��ا �ا� 	ا�$�ي ا����6 ر�8 3ر"  

�<F M!�وي �9 و��ا�/�6 �� ا	ا�  

                        9
,n  

           
[1] Syaikh Ali Harazim al-Maghribiy, Jawahir al-Ma`ani Wa Bulugh al-Amaniy Fi Faidh Sayyidi Abi al_Abbas al-Tijaniy vol. 2  h. 260. 
[2] Syaikh Ali Harazim al-Maghribiy, Jawahir al-Ma`ani Wa Bulugh al-Amaniy Fi Faidh Sayyidi Abi al_Abbas al-Tijaniy vol. 2  h. 260. 
[3] Syaikh Muhammad Fathan Ibn Abdul wahid al-Susiy al-Nazhifiy, al-Durrah al-Kharidah Syarh al-Yaqutah al-Faridah vol. 4  h. 66-
67. 

 

Perhatian>> 

persyaratan membaca shalawat ini: 

1. wajib bersuci atau berwudhu dengan sempurna .. jika bertayammum tidak mencukupi syarat dan tidak diperkenankan membaca shalawat 

ini 

2. wajib suci tempat, pakean, badan dari najis dan hadas 

3. wajib dibaca pada tempat yg agak luas sekira muat 6 orang 

4. jangan dibaca saat di kendaraan baik darat, laut maupun udara. 

5. orang yg beristinja (cebok) pake tisu atau sejenisnya yang bukan menggunakan air maka ia tidak diperbolehkan membaca shalawat ini 

walaupun ia ketika berwudhu pakai air. lantaran bersuci yang ia lakukan tidak tahaqquq (sempurna) kata orang betawi kaga danta. 

6. mendapat izin dari orang yang telah mendapat ijazah dari para masyaikh. 

 

Sholawat Jin Muslim 
Tawassul : 

- Nabi Muhammad.Saw. 

- Syaikh Luqman Sajih (Ulama Bangsa Jin) 

- Kh.Abdul Wahid 

- Manajazani 

- Diri Sendiri 

Shalawatnya : 

ALLOHUMMA SHOLLI ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN NABIYYIKA ‘ADADA KHOLAQTA MINAL JINNI WAL INSI WASY-SYAYATHIN 

WAMA 

ANTA KHOLIQUHUM MINHUM ILA YAUMIL QIYAMAH 

 



(di baca 15 x setiap selesai shalat fardhu) 

 

 

 

JIN SYEKH LUQMAN AKAN MENEMUI ANDA BILA MEMBACA DOA  SHOLAWAT INI 

  

ALLAHUMMA SHALLI ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN NABIYYIKA ‘ADADA KHOLAQTA MINAL JINNI WAL INSI WAS SYAYATHIN WAMAANTA 

KHALIQUHUM MINHUM ILA YAUMIL QIYAMAH 

BACALAH DOA SHOLAWAT INI 1000 x SETIAP MALAM. INSYA ALLAH ANDA AKAN DITEMUI JIN LUKMAN SAJIN, 

GOLONGAN ULAMA INI. SAYA SUDAH MEMBUKTIKANNYA DULUR…. 

 
bismillahirohmanirohim 

allohumma sholli ‘alaa sayyidinaa muhammadin nabiyyika adada kholaqta minal jinni wal insi wasy syayatin wa maa anta 
kholliquhum minhum illaa yaumil qiyaamah 

-puasa bilaruh 3 hari, mulai puasa hari selasa kliwon 
-puasa terakhir tidak boleh tidur, tapi boleh makan yaitu malam jum’at 
-diwirid 171 kali setelah sholat hajat dan 41 kali setelah sholat fardu 

Cara tawasulan alfatekhah. 
-nabi muhammad SAW 
-syekh abdul qodir al jaelani 
-syekh lukman sajih ulama bangsa jin 
-KH abdul wahid malang 
-ustadz omang qomarudin garut 
-orang tua 
-diri kita 

Manfaat: 
-mengembalikan serangan santet, sihir pelet 
-menetralkan energi negatif dalam tubuh 
-menutup ilmu lawan agar tidak berfungsi 
-masuk ke alam jin 
-melihat makhluk ghaib 
-membuat org bicara tanpa sadar atas rahasia2nya,maupun ilmu2 yg dimilikinya 
-mengobati orang yg kesurupan 
-membuka hijab ghoib 
semua atas ijin alloh SWT. 

Amalan Untuk Memanggil 4 Jin Muslim 
Semua amalan tentu ada tujuan.. dalam amalan kali ini saya berpesan agar tidak di slah gunakan, karena prinsip nya kita sebagai muslim 

hanya wajib berlindung kepada ALLAH SWT. 
Untuk Menghindari ke syirikan di ajurkan setiap amalan di pandu oleh guru yang mengetahui hal seperti ini,dan tujuan nya agar tidak 

salah menafsirkan sesuatu,  
Untuk amalan ini Kita boleh melakukan nya asal tidak karena hawa nafsu atau balas dendam karena nafsu dan balas dendam tersebut 
adalah murni hasutan iblis dan syaiton !..  Tapi niat kan lah karna allah semata, karna tiada tuhan melain kan dia, dan tiada kekuatan 

selain kekuatan allah, jadikan lah amalan ini sebagai ke agungan ilahi !.. Insya allah Bermanfaat !.. amieen ya rabbal alamieen. 
 

Sebelum mengamalkan wiridnya lakukan tawasul sebagai berikut: 

1. Illa hadroti Nabiyullah Muhammad SAW 

Alfatihah…..(baca surah Al Fatihah 1 kali)) 

2. Illa hadroti arba’ati sohabatin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Usaman wa Ali rodiyallahu ‘anhum Alfatihah…..(baca. .Alfatihah 1 

kali) 

3. Illa hadroti Syech Abdul Qodi Jailani 

Alfatihah (baca S.Alfatihah 1 kali) 

4. Khususon illa hadroti Jin Arsan, Karsan, 

Ababil, wa Kholbi Alfatihah (baca S.Alfatihah 1kali) Setelah selesai tawasul dilanjutkan dengan mewiridkan amalan ini: 

 

1. Bismillahirrohmaanirrohiim 10.251 kali 

2. Ya Latifu Ya Khobiru 16.641 kali 

3. Wa sholatu wa salamu’alaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah, hud biyadika ‘alaika Ya jin Arsan, ya jin Karsan, ya jin ababil, ya jin kholbi 

(dibaca 101 kali) 

 

Ritual dimulai setelah sholat Isya sambil 

membakar salah satu buhur (menyan arab): 



buhur magrobi, sulaeman atau yamani. Lakukan puasa 3 hari dimulai hari selasa (boleh puasa mutih atau puasa normal seperti puasa 

ramadhan) 

Peringatan keras: jangan sekali-sekali melanggar perintah agama. Bersihkan niat dan lakukan sholat 5 waktu secara istiqomah. 

 

Bila anda punya hajat tertentu, sementara anda merasa kesulitan memenuhinya sendiri, maka anda bisa meminta pertolongan 

kepada jin muslim. Anda dapat mengundangnya dan menyampaikan permintaan bantuan itu secara langsung, tentu saja 

dengan izin Allah SWT. 
 
Cara Mendatangkan Jin Muslim : 

1. Bangunlah pada malam hari sekitar pukul 01.00-03.00 dini hari (dengan syarat sudah tidur dahulu). Lakukanlah shalat tahajud 2 
(dua) rakaat. 

2. Sesudah salam bacalah surat Al Fatihah dihadiahkan pada Jin Syekh Muhammad Al-Asy’ari Baghdad Al Fatihah (baca surat Al 
fatihah 1x). 

3. Sesudah membaca surat Al Fatihah, bacalah surat Al Waqi’ah 3X (tiga kali) dan surat Yasin 3X (tiga kali). 
4. Kemudian bacalah doa dibawah ini : "Alhamdu lillaahi robbil aalamiin, wash-sholaatu wassalaamu alaa asyrofil mursalin, 

sayyidina muhammadin wa’aalihii washohbihi ajma'iin. Allahumma awshil tsawaabamaa qoro’naahu minal faatihati wal 
waaqi’ati wayaasiin ilaa ruuhisy syaikhi mawlaanal asy’arii baghdad.” 

5. Selesai membaca doa di atas, duduklah yang tenang dan panggilah ia : “Ya Syekh Muhammad Al-Asy’ari Baghdad kulo aturi 
rawuh, kulo wonten kepentingan…… (sebutkan kepentingan/keperluan anda) Artinya: "Wahai Syekh Muhammad Al-Asy’ari 
Baghdad, datanglah, saya punya kepentingan" 

6. Tunggulah sampai ia datang sambil membaca sholawat Nabi yaitu “Shallalaahu alaa Muhammad.” Dan kalau sudah datang 
ucapkanlah salam dan sampaikan apa keperluan anda. 

7. Bila anda takut bertemu langsung, maka segeralah tidur. Insya Allah anda akan ditemuinya dalam mimpi. Dengan izin Allah jin 
itu akan membantu sesuai dengan yang anda inginkan. 

 
Amalan Mendatangkan Raja Jin : 

Bila anda punya keinginan atau hajat yang besar, misalnya ingin naik haji atau membangun rumah, sementara anda sama sekali belum 
mempunyai biaya atau syarat-syaratnya. Anda bisa memanggil Raja Jin untuk membantu memenuhi keinginan anda tersebut. Tetapi 
amalan memanggil Jin ini cukup berat. Bila anda tidak sukses dalam sekali amalan, maka harus dicoba lagi dan dicoba lagi. Syarat 
pertama, anda harus hapal surat Al-Jin, agar anda menang dan bisa memerintahnya, tidak sebaliknya anda yang kalah dan diperbudak atau 
di rasuki olehnya. 
 
Adapun cara mendatangkan Raja Jin adalah sebagai berikut: 

1. Sediakan kemenyan Arab dan kayu garu (bisa anda beli di toko-toko perlengkapan muslim yang menjual minyak). 
2. Bacalah surat Al-Jin 37 (tiga puluh tujuh) kali sehabis shalat isya dengan hapalan, sambil menghadap kemenyan dan kayu garu 

yang dibakar(dibuat dupa). 
3. Setelah membaca surat Al-Jin bacalah doa dibawah ini 600X (enam ratus kali). 
4. "Bismillahirrohmanirrohim, Yaa aba Yuusuf qod wajaba alayka haqqii wa’anta tarro maa anaa fiihi minan nafaqoti wadh-dhokii 

wa uriidu minka haadzihil ma alastasy-syay-al halaala asta’iinu bihii…(sebutkan kebutuhan anda) wa ajruka alallaahi" 
5. Pengamalan itu syaratnya harus di tempat yang sepi (menyendiri) atau di masjid. 
6. Bila saja Jin (Syekh Abu Yusuf) sudah datang ucapkanlah salam dan sampaikan permintaan anda. 

. SHOLAWAT JIN MUSLIM 
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Allohumma sholli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin nabiyyika 'adada kholaqta minal jinni wal insi wasy-syayatin wa 
maa anta kholliquhum minhum ilaa yaumil qiyaamah. 

Cara Mengamalkan: 
-puasa bilaruh 3 hari, mulai puasa hari selasa kliwon 
-puasa terakhir tidak boleh tidur, tapi boleh makan yaitu malam jum’at 
-diwirid 171 kali setelah sholat hajat dan 41 kali setelah sholat fardlu 

Cara tawasulan alfatehah. 
-nabi muhammad SAW 
-syekh abdul qodir al jaelani 
-syekh lukman sajih ulama bangsa jin 
-KH abdul wahid malang 
-ustadz omang qomarudin garut 
-orang tua 
-diri kita 

Manfaat: 
-mengembalikan serangan santet, sihir pelet 
-menetralkan energi negatif dalam tubuh 
-menutup ilmu lawan agar tidak berfungsi 
-masuk ke alam jin 
-melihat makhluk ghaib 
-membuat org bicara tanpa sadar atas 
rahasia2nya,maupun ilmu2 yg dimilikinya 
-mengobati orang yg kesurupan 
-membuka hijab ghoib semua atas ijin alloh SWT. 



 

 

 

 

Sholawat Mizanul Ardhi Samaawaat 

Bismillahirrohmanirrohim. 

Allaahumma Sholli Alaa Sayyidinaa Muhammadin Wa Alaa Aalihii Sholaatan Tazinul Arodhiina Wassamaawaati Adada Maa Fii 

Ilmika Wa Adada Jawaahiri Afroodi Kurotil Aalami Wa Adh ‘Aafa Dzaalika Innaka Hamiidun Majiidun. 

Manfaat Sholawat Ini : 

Sholawat ini disebutkan dalam kitab Kunuuzil Asror, tentang sholawat ini Syekh Al-Iyasy berkata, "Sholawat ini mempunyai 

rahasia (sir) yang sangat besar dan keutamaan yang sangat banyak serta menyamai 100.000 ribu sholawat yang lainnya bagi 

mereka yang mengamalkannya secara istiqomah kurang lebih selama 40 hari/lebih dari itu." 

Cara mengamalkan sholawat ini mengandung keutamaan & hikmah yang luarbiasa bila sudah terasa karomahnya sangat 

mengagumkan, dibaca 313x tiap usai sholat 5 waktu. 

Macam-macam Shalawat 

Dalam berbagai sumber, baik hadis maupun keterangan para ulama yang termuat dalam kitab-kitab kuning (istilah santri bagi 

kitab yang kertasnya berwama kuning) banyak sekali lafazh-lafazh shalawat. Seperti yang terhimpun dalam kitab Muktashar 

fî Ma’ânî Asmâ Allâh al-Husnâ,  dalam bâb Ash-Shalâh ‘alâ al-Nabi, karangan Al-Ustâdz Mahmûd al-Sâmî , dan 

kitab Afdhalu al-Shalawâti ‘alâ Sayyidi al-Sâdâti, karangan Yûsuf bin Ismâ’îl al-Nabhânî . 

Untuk itu dibawah ini adalah sebagian lafazh-lafazh shalawat tersebut baik yang bersumber dari hadis maupun kitab-kitab, 

berikut penjelasannya. 

Shalawat Ahlil Bait 

 

Lafadz : 

Allahumma shalli ‘alaa nabiyil Thaahir hujatullah wa rahmatan lil ‘alaamiin wa nuural basyiirul mubasyirul li ahli baytihi bimaa 
qaalaallahul-‘adzhiim ( Innamaa yuriidullahu ilyudz hiba ‘ankumul rijsa ahlil baiti wa yuthah-hirukum tathhiraan) (Qul laa ‘as 
alukum ‘alayhi ajran illal mawadata fil qurbaa) Allahumma aslih bihal imaama wa ahlil bayti wal ummah wal muhibbina lahum war 
raa’iya war ra’iyyata wa yu-allifu baina quluubihim wad fa’ syarra ba’dzihim ‘an ba’dhin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallam 
tasliiman katsiiraan. 

 terjemahannya 

:  Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Nabi yang Suci sebagai hujjahnya Allah dan rahmat bagi seluruh alam 
semesta serta cahaya yang bersinar menerangi ahli baitnya seperti yang difirmankan Allah SWT (dalam al-Qur’an) 
“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-
bersihnya”.(QS Al-Ahzab:33) “Katakanlah: “Aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku kecuali kasih 
sayang terhadap kerabat(ku).”(QS As-Syuura: 23). Semoga Allah memberi kedamaian kepada Imam dan ahlil bait dan Umat 
dan para pencintanya,  dan pemimpin serta rakyat, dan Allah akan menjinakkan dan menyatukan hati-hati mereka dan 
menjauhkan dari segala keburukan dan perselisihan serta sengketa di antara mereka, dan (semoga terlimpahkan shalawat) 
itu pula kepada seluruh keluarga dan sahabatnya serta limpahkan kesejahteraan yang banyak kepadanya. 

Shalawat al-Himayah 

"Shalawat al-Himayah Tolak Bala"  
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Allahumma shalli alaa sayidinaa Muhammadin nabiyyil  ummi wa 'alaa alihi wa shahbihi wa salim shalatan wa an 

taghfiralii biha waliwalidayyaa wal mu'minina wal m u'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya’i minhum  wal amwaat 

aynamakanu fii jami'il jihad wal bilad, wa ashlih b ihaa al imama wal ummata war ra'iya war ra'iyyata w a allif bayna 

qulubihim wadfa' syarra badhihim 'an badh wa mim ma  nakhafu wa nahdzar (3 atau 7 kali) 

 

Ya Allah limpahkan shalawat kepada Nabi Muhammad, nabi yang ummi, dan keluarganya serta para sahabatnya 

kesejahteraannya dengan Shalawat ini Engkau Mengampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa orang-orang yang 

beragama Islam, laki-laki dan perempuan, dan orang mukmin, laki-laki dan perempuan  yang masih hidup maupun yang telah 

mati dan memperbaiki kepada ulama dan umat serta pemimpin dan rakyat, dan satukanlah hati-hati mereka, dan  menjauhi 

segala keburukan diantara mereka  dan dari segala yang kami takuti dan kami khawatirkan. 



 

Shalawat ini merupakan amalannya para Wali Abdal, Autad dan Aqthab. Shalawat ini mempunyai banyak faedah, manfaat 

dan khasiatnya serta keajaiban yang tidak bisa dihitung dan tak terbatas. Diantara keuntungan itu adalah Allah SWT akan 

melimpahkan  maghfirah-ampunan  dan memperbaiki, melindungi, mendapatkan perlindungan, keamanan, penjagaan dari 

segala fitnah serta kesulitan yang keluar dari dalam bumi maupun turun dari langit, perlindungan dari segala keburukan 

seperti penyakit dan akibat dari perbuatan buruk yang mengenai fisik dan jiwa, juga mendapatkan keselamatan dari segala 

urusan lahir dan batin di dalam urusan agama, dunia dan akhirat. 

 

 

Boleh dibaca kapan saja, sebanyak sekali, tiga kali atau tujuh kali, boleh setiap sehabis sholat, setiap pagi dan malam, atau 

setiap hari.  

Dari Ro'is Aam Jam'iyyah Ahlith Thoriqoh, KH. al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya Ba'Alawy. 

 

Shalawat al-In'am (Pintu Segala Anugrah) 

Shalawat Al-In’am 

ملِّ اللَّهص لِّمسو اِركبو لىا عِدنيٍد سمحم لىعآِلِه و دداِم ععاِل اِهللا ِإنِإفْضِهو  

 “Ya Allah berikanlah shalawat, salam dan berkah kepada pemimpin kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, 
sejumlah kenikmatan Allah dan karunia-Nya.”  

 Syekh al-Quthb Ahmad Dardir al-Khalwatiy Radhiyallahu Anhu menyebutkan redaksi shalawat al-In'am dalam kitab kumpulan shalawat 
beliau, As-Shalawat ad-Dardiriyyah. Syekh Ahmad Bin Muhammad as-Shawiy al-Malikiy al-Khalwatiy Radhiyallahu Anhu menyebutkan: 
"Shalawat al-In'am merupakan  bagian dari penyebab terbukanya pintu-pintu keni'matan dunia dan akhirat bagi orang yang 
mendapatkannya. Pahala membacanya sangat besar tak terhigga. Dapat kamu ketahui bahwa pahala itu ditentukan sesuai dengan besarnya 
tuntutan dari shalawat tersebut. 

 Pernyataan Kalimat " sejumlah kenikmatan Allah" artinya: kekuasaan Allah itu memiliki taalluq (hubungan) dengan segala ni'mat dunia 
maupun akhirat. Sedangkan kalimat " sejumlah karunia-Nya" artinya: kekuasaan Allah bertaalluq (hubungan) dengan seluruh anugrah 
dunia dan akhirat. Kesimpulan makna kedua kalimat tersebut adalah permohonan Shalawat kepada Allah untuk dilimpahkan kepada Nabi 
Muhammad dengan jumlah shalawat yang tak terhingga. 

 Tidak ada satu ni'mat maupun anugrah yang ada di alam ini melainkan terjadi dengan kehendak Allah. Ni'mat serta anugrah Allah tidak 
terhingga jumlahnya. Jangankan menghitung, mensyukurinya pun manusia sulit. Kalkulator, computer serta alat canggih mana yang bisa 
dijadikan alat untuk menghitung ni'mat Allah.  

Amalan shalawat bertemu Nabi SAW 

Di dalam KITAB MAGHNATHISUL QABUL FIL WUSHUL ILAA RU’YATI SAYYIDINAR RASUL SAW (MAGHNATIS: RISALAH 
METODE BERJUMPA RASULULLAH SAW) buah karya dari Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar. Pengantar kitab ini 
adalah Habib Abdurrahman bin Syech Al-Atthas, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Masyhad, Sukabumi.. Kitab yang sangat 
bagus karena diberi sambutan / referensi oleh beberapa Ulama besar. 

Diantaranya: 

Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asseqaf 
Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad 
Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur 
Al-Habib Hasyim Al-Idrus 
Al-Habib Abdul Qadir Jilani bin Salim Al-Khird 
As-Sayyid Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaff 
As-Sayyid Ali bin Abdullah bin Husein Asseqqaf 
As-Sayyid Muhammad bin said bin Al-Baidh 
As-Syekh Husein Shaleh Al-Masibily 
As-Syekh Abdur Rahiim Syekh Ali Musa 
As-Syekh Abdullah Sirajuddin 
As-Syekh Musa Abduh Yusuf 
As-Syekh Shaleh Al-Syekh Al-Abbassy 
As-Syekh Ahmad Al-Badawi bin Usman Al-Barawy 

Beliau-beliau diatas menyatakan bahwa Kitab ini MAGHNATHISUL QABUL FIL WUSHUL ILAA RU’YATI SAYYIDINAR 
RASUL, adalah satu kitab yang terjamin ke shahihannya dan berdasarkan dalil yang kuat juga dari Ijazah yang bersambung 
secara berantai sanadnya. Merupakan pedoman bagi para Muhibbin yang bercita- cita untuk dapat bertemu dengan 
Junjungan Yang Mulia Sayyidina wa Habibina wa Maulana Rasulullah Muhammad bin Abdillah SAW. 
Perangkum kitab ini merangkumnya kedalam tiga bahasan pokok dalam merajut kecintaan dan menjalin keterpautan hati 
kepada Nabi SAW secara sistematis dan proporsional berdasarkan Al- Qur’an, As-Sunnah, dan wacana para salaf dan khalaf 
melalui pengamalan sholawat. Perjumpaan yang dimaksud adalah dengan melalui mimpi dan diharapkan berlanjut ke alam 
nyata. 

Mimpi merupakan yang pertama nampak dari wahyu kenabian kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang diterangkan dalam 
hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya pada bahasan Ta’bir dan oleh Muslim pada bahasan Al-Imam (hadist 
no: 252). Kata RU’YAH digunakan untuk mimpi yang disukai, sedangkan kata HULUM untuk mimpi yang tidak disukai. 
Terkadang kata Ru’yah digunakan untuk keduanya. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim pada bahasan itu- 
dari Abu Qatadah bahwa Nabi SAW bersabda: “ Ru’yah yang benar berasal dari Allah dan Hulum yang buruk berasal dari 
Syetan.” 



Sayyid Allamah Abdullah bin Alwi Al-Haddad Ra pernah ditanya tentang Ru’yah dan beliau mengatakan, ”Mimpi adalah 
bagian dari kenabian dan memiliki alam tersendiri, malah mimpi merupakan dinding pemisah antara kasyf yang bersifat bathin 
dengan kesadaran (yagdhah) yang bersifat zhohir”. Kewalian biasanya diawali dengan mimpi sebagaimana yang di awali oleh 
Rasulullah SAW pada awal kenabian. Namun tidak setiap mimpi yang diawali oleh seseorang bersifat demikian. 

Orang yang suka mencampur adukkan yang haq dengan yang batil kecil kemungkinannya untuk mendapatkan mimpi yang 
benar (Shidig). 

Syarat bermimpi yang benar adalah bersikap jujur dan menjauhkan diri dari khayalan-khayalan buruk. 

Allah memuliakan para pecinta Nabinya dengan kemampuan melihat Rasulullah SAW ketika tidur sebagai perwujudan dari 
mengutamakan dan memuliakan beliau SAW adalah pangkat yang paling agung yang didambakan dan diharapkan oleh 
setiap insan yang mencintai beliau. 

Sesuai dengan sabda Nabi SAW,”Tidak beriman (dengan sempurna) satu diantara kamu, sehingga aku lebih dicintainya dari 
pada dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya dan setiap manusia.” 
Setelah Allah menganugerahi para pecinta dengan kemampuan melihat Nabi-NYA SAW dikala tidur, kedudukan mereka 
menjadi tinggi dengan memperbanyak bacaan sholawat dan salam sambil mengikuti jejak beliau yang sempurna, sehingga 
Allah Yang Maha Mulia memberi mereka keutamaan. 

Mereka mampu melihat beliau dan berkumpul bersama beliau dalam keadaan terjaga. Itulah yang termasuk pangkat yang 
tinggi dan derajat yang agung. 

Sebagaimana sabda beliau SAW, ”Barangsiapa melihat aku diwaktu tidur maka dia benar-benar melihat aku, karena 
sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai aku”. (Sungguh benar Nabi SAW yang benar dan dibenarkan). 

Setelah itu beliau memberi kabar gembira kepada kita: “Barangsiapa melihat aku diwaktu tidur, maka dia akan melihat aku di 
waktu terjaga atau (dia seakan-akan melihat aku di waktu terjaga) setan tidak dapat menyerupai aku”. (HR.Bukhari, Muslim, 
Abu Dawud dan Tirmidzi). 

Diantara syarat-syarat Mahabbah kepada Rasul SAW adalah: 

Taqwa dan Istiqomah yang sempurna. Karena merupakan azaz yang kokoh dalam semua amal ibadah disamping niat yang 
benar dengan ikhlas. 

Didalam mengikuti jejak rasul SAW ada 3 faedah yang besar dan agung: 

* Dicintai Oleh Allah SWT. 
* Taat kepada Rasulullah SAW. 
* Diampuni dosa-dosanya. 

Tersebut didalam kitab Mafatihul Mafatih: Barangsiapa bisa bermimpi melihat Rasulullah SAW dikala tidur, maka dia akan 
mendapatkan Husnul Khotimah dan syafaat beliau, mendapatkan surga dan Allah mengampuninya serta kedua orang tuanya- 
jika keduanya muslim. Dia termasuk yang mengkhatamkan Qur’an sebanyak 12 kali, sakaratul maut terasa ringan baginya, 
siksa kubur dihilangkan dari padanya, diselamatkan dari kesulitan da hari kiamat dan tercapai hajatnya didunia dan akhirat 
dengan kasih sayang dan karunia-NYA. 

Ketahuilah bahwasanya mimpi melihat beliau SAW adalah Haq. Mimpi adalah suatu keterbukaan yang tidak bisa terjadi 
kecuali dengan hilangnya penutup / Hijab dari hati.Oleh karena itu tidak bisa dipercaya kecuali mimpi seseorang laki-laki 
shaleh dan benar ucapannya. Adapun orang yang banyak kebohongannya, tidaklah benar mimpinya. Orang yang banyak 
kerusakan dan perbuatan maksiatnya akan gelap hatinya, sehingga apa yang dilihatnya adalah bunga-bunga tidur. 

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya orang yang diberi Taufiq oleh Allah SWT dan dimuliakan dengan melihat Nabi SAW, 
terkadang dia melihat beliau dalam bentuk-bentuk yang banyak. Hal ini kembali kepada perilaku orang yang melihat beliau, 
karena perobahan tingkah lakunya, istiqomahnya, dan khaufnya kepada Allah, disertai cara-cara menunaikan ibadah-ibadah 
fardhu dengan benar. Apabila amalan orang yang melihat Rasul SAW baik, maka baik pula baginya bentuk dan rupa beliau. 
Terkadang beliau nampak dengan sifat-sifat yang dimilikinya, kendatipun demikian beliau diatas segala sifat-sifat itu dari 
kebagusan, kesempurnaan, kedermawanan, cahaya dan rahasia beliau yang merupakan sifat-sifat Mulia yang tidak diketahui 
kecuali Tuhan Yang Maha Pencipta lagi Maha Agung. 

Orang yang berkeinginan untuk melihat Rasulullah SAW wajib menambah: 

1. Sikap merendahkan diri kepada Allah SWT. 
2. Beradab bersama Rasulullah SAW. 
3. Memandang sesuatu sesuai yang disenangi dan di Ridhai Oleh Allah dan Rasul-NYA. 
4. Menjauhi semua tempat yang tidak di Ridhai oleh Allah dan Rasul-NYA. 

Dan berikut ini adalah contoh beberapa faedah untuk tujuan yang dimaksud, maka bangun dan berjuanglah, ambillah dia 
untukmu dan semoga kita dapat menyaksikan Ke Maha Murahan dan Ke Maha Agungan Allah yang Maha Penolong dan 
pemberi Taufiq. 

Faedah beberapa surah di dalam Al-Qur’an untuk tujuan berjumpa (Mimpi) kepada Rasulullah SAW. 

1. Surah Al-Kautsar. 
Barangsiapa membacanya dimalam hari 1.000 kali, maka dia akan bermimpi melihat Nabi SAW. (Mujarab Shahih) 

2. Surah Al-Muzammil. 
Barangsiapa ingin melihat Nabi SAW maka bacalah surah itu sebanyak 41 kali. Maka dia pasti akan melihat beliau SAW. 
(Mujarab shohih) 

3. Surah Al-Qodr. 
Dibaca pada malam jum’at 1.000 kali maka dia tidak akan mati sebelum melihat Nabi SAW. (Mujarab) 



4. Surah Al- Qurays. 
Dibaca malam jum’at 1.000 kali, kemudian tidur dalam keadaan suci maka dia akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya dan 
tercapai maksud serta tujuannya. (Mujarab) 

5. Surah Al-Ikhlas. 
Riwayat Ibnu Abbas: Dibaca malam hari 1.000 kali, maka dia akan melihat Nabi SAW didalam tidurnya. (Mujarab) 

Dibagian lain Ibnu Abbas menerangkan: “Barangsiapa yang melaksanakan sholat dua rakaat pada malam jum’at, pada setiap 
rakaatnya setelah fatehah membaca Surah Al-Ikhlas 25 kali setelah itu ba’da sholat membaca sholawat dengan sighat ini: 

Shollallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummi. 1.000 kali. 

Maka tidak akan sempurna jum’at yang akan datang kecuali dia melihat Nabi SAW diwaktu tidurnya. Jika dia dapat melihat 
Nabi SAW maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya. (Mujarab Shohih) 

Faedah beberapa sholawat pendek An-Nabi SAW. 

1. Sholawat Nur. 

Bismillahir rahmanir rahiim… 
Allaahumma innii as-aluka bi nuuril anwaaril ladzii huwa ‘ainuka laa ghoiruka an turiyanii wajha nabiyyika sayyidinaa 
Muhammadin sholallahu ‘alaihi wa aalihi wassallama kamaa Huwa ‘indaka. 

Sighat sholawat tersebut dibaca 100 kali. (Ini Mujarab) 

2. Sholawat Ummi. 

Bismillahir rahmanir rahiim… 
Allaahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi. 1.000 kali. 

Caranya: Sholat sunah dua rakaat pada malam jum’at. Dalam setiap rakaatnya membaca ba’da al-fatehah: Ayat Qursy.1x dan 
Surah Al-Ikhlas 15 kali. Setelah salam membaca sholawat tersebut diatas 1.000 kali. (Mujarab) 

3. Sholawat Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra.. 

Bismillahir rahmanir rahiim… 
Allaahumma sholli ‘alaa sayyidina Muhammadin ‘abdika wa nabiyyika wa rasuulikan nabiyyil ummi wa ‘alaa aalihi wa shohbihi 
wa sallim. 500 kali. 

Berkata Syekh Abbu Abbas Al-Mursy Ra: “Barang siapa membaca secara rutin sighat sholawat tersebut dalam sehari 
semalam sebanyak 500 x, maka dia tidak akan mati sebelum berkumpul bersama Nabi SAW dialam nyata (terjaga).” Syekh 
Yusuf An- Nabhani menambahkan dan menerangkan: Apabila sholawat tersebut berfaedah untuk melihat Nabi SAW dialam 
nyata, tentunya sholawat tersebut lebih berfaedah lagi untuk melihat beliau didalam tidur”. (Ini Mujarab) 

4. Sholawat Sayyid Jamaludin Abu Mawahib Asy-Syadzily Ra.. 

Beliau adalah termasuk orang-orang pilihan yang agung. Beliau berkata, ”Saya pernah melihat Rasulullah SAW didalam tidur, 
lalu beliau SAW berkata kepadaku “Bacalah olehmu ketika hendak tidur… 

Bismillahir rahmanir rahiim. 5x 

A’udzubillahi minasy-syaithonnir rajiim.5x 

Allaahumma bihaqqi Muhammadin arinii wajha Muhammadin haalaan wa maalaan. 5x 

Artinya: Yaa Allah dengan kebenaran Nabi Muhammad saw. perlihatkanlah kepada saya wajha Nabi Muhammad saw. 
sekarang dan nanti (diakhirat). 

Apabila engkau membacanya ketika hendak tidur, maka aku akan mendatangimu dan aku tidak akan meninggalkanmu sama 
sekali.“ 

Lalu beliau menuturkan “alangkah indahnya bentuk bacaan ini dan juga artinya bagi orang yang mempercayainya, terlebih lagi 
jika engkau menambahinya dengan bacaan sholawat dan salam kepada Nabi SAW”. (Ini Mujarab Shohih). 

5. Sholawat Rahmat. 

Penulis kitab ini Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh ijazah dari Guru beliau Al-Habib 
Zein bin Ibrahim bin Smith- dan beliau berkata: “Sesungguhnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsy Ra berkata: “Barang 
siapa banyak membaca sighat sholawat yang berkah ini maka dia akan melihat An-Nabi SAW”. 

Inilah sighat sholawat yang dimaksud: 

Bismillahir rahmanir rahiim… 
Allaahumma sholli wa sallim ’alaa Sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad miftaahi baabi rohmaatillah, 
‘adada maafii ‘ilmillah, sholaatan wa salaaman daa-imaini bidawamii mulkillah”. 

Dan beliau- Sayyid Hasan Muhammad syiddad ba Umar mengatakan telah memperoleh sighat sholawat yang sama dari Al-
Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatthiri diawal perjumpaan beliau di Raudhah yang mulia di Masjid Madinah Al-Munawarrah. 

Tambahan dari alfaqir: 



* Barangsiapa membaca shalawat ruhi ini minimal 100x setiap harinya dan pada malam jum’at 1000x maka ia akan bermimpi 
ketemu Nabi Muhammad. 


 و ,ا>رواح �
 ���4 ��4&� روح ��
 �" ا��/5�� F4�E 

 و ,ا>E��د ��� F��' 
 ا���Gر �

Allaahumma sholli ‘alaa ruuhi sayyidinaa muhammadin fil- arwaahi, wa ‘alaa jasadihi fil-ajsaadi, wa ‘alaa qobrihi fil- qubuuri. 

Artinya: Yaa Allah limpahkanlah shalawat kepada ruh sayyidina Muhammad di alam ruh, kepada jasadnya di alam jasad dan 
kepada kuburnya di alam kubur”. 

Imam Syarany berkata: “Nabi Muhammad telah bersabda: barangsiapa mengucapkan shalawat atasku dengan cara yang 
dikemukakan dalam shalawat ini (shalawat ruhi di atas), maka ia akan melihatku di dalam mimpi, barangsiapa melihatku 
didalam mimpinya maka ia akan melihatku di Hari Kiamat, barangsiapa melihatku di Hari Kiamat maka aku akan memberikan 
syafaat, dan barangsiapa yang aku beri syafaat niscaya ia akan meminum dari telagaku dan diharamkan Allah jasadnya dari 
neraka”. 

* Juga dikatakan barangsiapa membaca syair burdah pada bait ke 8 ini: 

S^ات (@+�ض وا���ى &@5 ��>�5 ا��� � ��ر'M0 اه�ى �= ��

Na’am saroo’ thoifu man ahwaa’ fa-arroqonii * wal-hubbu ya’taridhul-ladzaati bil-alami. 

Artinya: “Memang terlintas dirinya dalam mimpi hingga kuterjaga. Tak hentinya cinta merindangi kenikmatan dengan derita”. 

Diamalkan setelah habis sholat isya sebanyak-banyaknya dengan penuh kerinduan dengan Nabi Muhammad saww. dan 
sampai ia tertidur maka Insya Allah ia akan bermimpi ketemu Nabi Muhammad saww. 

* Amalan ini saya dapat dari Al-Habib Ahmad bin Novel Bin Jindan untuk dapat bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad 
saww., amalan ini dibaca 300x sebelum tidur. 

Ini amalannya: 

�+�� M0!: �)ؤ�� �Eآ" �= زال و =� FIء ر�GHا� 

Laitahu khoshshinii biru’yati wajhin zaala ‘an kulli man ro- aahusy-syaqoo’u. 300 kali. 

* Amalan shalawat ini juga dikatakan bisa untuk bermimpi ketemu Nabi saww. bila dibacanya, shalawat ini dibaca 100x yang 
sebelumnya mengerjakan sholat sunnah 2 roka’at. 

Ini shalawatnya: 

 ���� و I �&4�� 4��� ���2ل ارواح و ���4 ��4&� روح �� M0�N ا>��ر ���4 (� ا��0ر &�ر (�

Yaa nuuran-nuuri yaa mudabbirol-umuuri balligh ‘annii ruuha sayyidinaa muhammadin wa arwaaha aali sayyidinaa 
muhammadin tahiyyatan wa salaaman. 

Artinya: “Ya Allah sumber pancaran nur, Ya Allah Tuhan yang mengatur semua perkara, semoga Engkau sampaikan 
daripadaku salam dan tahiyat kepada Ruh Nabi Muhammad saww. dan ruh keluarga Nabi Muhammad saww”. 100 kali. 

Hadits-hadits berkenaan dengan mimpi ketemu Nabi Muhammad saww. 

�َوَ� اM�ِ �ِ�َGَ�َ�ْ َ�َ�َ�َ�اِ&M ا�0َ�َ�ِْم M�ِ َر�Gُ)َ =ْ�َ M&ِIُل َوَ��5ََّ َ�َ�ْ�ِ� ا��َُّ� َ��َّ
 ا�M�َِّ0َّ َ�ِ�ْ@ُ] َ'�َل ُهَ�ْ(َ�َة َأَ�� َأنَّ َ�َ�َ�َ� َأُ�� َ.M0ِ{ََّ4 ا�iُّْهِ�يِّ َ�ْ= ُ(�ُ&َ� َ�ْ= ا��َِّ� َ�4ُ�ْ َأْ:َ�َ�َ&� َ�4َ�ْاُن َ.4َََّ}�0َ  "َُّf�َ+َ)َ 
��ُنَ�َّْHا� M�ِ َِّ� َ�4�ْ َأُ�� َ'�َل�ِإَذا ِ��ِ�(َ= اْ�ُ= َ'�َل ا� FُIَر M�ِ �ِ2ُِ��َر 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari Yunus dari Az Zuhri telah 
menceritakan kepadaku Abu Salamah, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi 
wasallam bersabda: “Barangsiapa melihatku dalam tidur, maka (seakan-akan) ia melihatku ketika terjaga, (karena) setan tidak 
bisa menyerupaiku.” Abu Abdullah mengatakan, Ibnu Sirin mengatakan; ‘Maksudnya jika melihat beliau dengan bentuk (asli) 
beliau.’ (HR. Bukhori No. 6478, Ibnu Majah No.3895) 

�0َ{ََّ4.َ 
��َنا�Hَّْ� َ�ِ�نَّ َر4ْGَ�َ M&ِI ا�0َ�َ�ِْم M�ِ َرM&ِI َ�ْ= َوَ��5ََّ َ�َ�ْ�ِ� ا��َُّ� َ��َّ
 ا�M�َِّ0ُّ َ'�َل َ'�َل َ�0ُْ� ا��َُّ� َرMَhِ َأَ&ٍ� َ�ْ= اsْ�ُ �0َ{ََّ4.َ [ٌ�ِ�{َ ُّM&ِ�0َ�ُ�َْ+�ٍر ْ�ُ= اْ�َ@iِ)iِ َ�4ُ�ْ َ.4ََّ}�0َ َأ4ٍ�َ ْ�ُ= ُ�َ@�ََّ  ��َ "َُّ�sَ+َ)َ 
M�ِ �)ٌَء اْ�ُ�ْ�ِ�ِ= َوُرْؤiْEُ =ْ�ِ �ٍَّ+�ِ =َ�@ِ�ًَءا َوَأْرiْEُ =ْ�ِ ا�0ُُّ��َِّة 

Telah menceritakan kepada kami Mu’allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin Mukhtar telah 
menceritakan kepada kami Tsabit Al Bunani dari Anas radliallahu ‘anhu mengatakan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: “Siapa melihatku dalam mimpi, berarti ia telah melihatku, sebab setan tidak bisa menjelma sepertiku, dan mimpi 
seorang mukmin adalah sebagian dari empat puluh enam bagian kenabian.” (HR. Bukhori No.6479) 

��َنا� َ�ِ�نَّ اْ�َ��َّ َرَأى 4ْGَ�َ َر�Gُ)َ =ْ�َ M&ِIُل َوَ��5ََّ َ�َ�ْ�ِ� ا��َُّ� َ��َّ
 ا�jَ�ِ�َ َّM�َِّ0 ا4ْsُ�ِْريِّ َ�ِ@�4ٍ َأM�ِ َ�ْ= َ:�َّ�ٍب ْ�ِ= ا��َِّ� َ�4ِ�ْ َ�ْ= اْ�َ/�ِد اْ�ُ= َ.M0ِ{ََّ4 ا��َّْ�ُ� َ.4ََّ}�0َ ُ(�ُ�َ� ْ�ُ= ا��َِّ� َ�4ُ�ْ َ.4ََّ}�0ََ�َّْH  ��َ 
M0ِ&َُّ�Oَ+َ)َ 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepadaku 
Ibnul Al Had dari Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa’id Al Khudzri, ia mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 
“Barangsiapa melihatku, berarti ia telah melihat yang sebenarnya, sebab setan tak bisa menjelma sepertiku.” (HR. Bukhori 
No.6482) 

َ}�0ََ.4َّ َزْ(4ٍ اْ�َ= َ(ْ@M0ِ َ.�َّ�ٌد َ.4ََّ}�0َ اْ�َ@َ+MOُِّ َداُوَد ْ�ُ= ُ�َ�ْ�َ��ُن ا��jِ��َِّ َأُ�� َ.4َََّ}�0َ  4ْGَ�َ ا�0َ�َ�ِْم M�ِ َرM&ِI َ�ْ= َوَ��5ََّ َ�َ�ْ�ِ� ا��َُّ� َ��َّ
 ا��َِّ� َرُ��ُل َ'�َل َ'�َل ُهَ�ْ(َ�َة َأM�ِ َ�ْ= 4ٍَّ��َ�ُ َ�ْ= َوِه�Hٌَم َأ(ُّ�ُب 
M&ِIَن َ�ِ�نَّ َر��َ�َّْHا� ��َ "َُّf�َ+َ)َ M�ِ 



Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi’ Sulaiman bin Dawud Al ‘Ataki; Telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu 
Ibnu Zaid; Telah menceritakan kepada kami Ayyub dan Hisyam dari Muhammad dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia benar-
benar melihatku; karena setan itu tidak dapat menyerupai bentukku.” (HR. Muslim No.4206) 

�0َ{َََّ4.َ 4َُّ��َ�ُ =ُ�ْ "ٍ�ْ#َ�ُ �0َ{ََّ4.َ 5ُ�ِ��َ =ُ�ْ Sٍ�ْ�ََأِ��ِ� َ�ْ= ُآ =ْ�َ M�َِِّ� َرُ��ُل َ'�َل َ'�َل ُهَ�ْ(َ�َة َأ�ا� 
��َن َ�ِ�نَّ َر4ْGَ�َ M&ِI ا�0َ�َ�ِْم M�ِ َرM&ِI َ�ْ= َوَ��5ََّ َ�َ�ْ�ِ� ا��َُّ� َ��ََّ�َّْHا� ��َ "َُّf�َ+َ)َ M�ِ اْ�ُ= َوَ'�َل "ٍ�ْ#َ�ُ 
 ا�0ُُّ��َِّة ِ�ْ= iْEًُءا َ�ْ�ِ@�َ= ِ�ْ= iْEٌُء ا�!َّ�ِ�َ�َ� ا�!َّ�ِدَ'َ� اْ�ُ�ْ�ِ�ِ= اْ�َ@4ِ�ْ ُرْؤَ(� َ�ِ�نَّ �sَ+َ)َ M�َُِّ" َ��ًَّة

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail telah menceritakan kepada kami ‘Ashim bin Kulaib dari bapaknya 
dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Barangsiapa melihatku di dalam mimpi 
sungguh dia telah melihatku (yang sebenarnya), karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai aku” -Ibnu fidloil berkata: 
“menghayalkan aku-, Sesungguhnya mimpi seorang mukmin yang benar adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian 
kenabian.” (HR. Ahmad No.6871, At-Tirmidzi No.2202) 

Dan masih banyak dalil-dalil lainnya tentang kebenaran seseorang dapat bermimpi ketemu Nabi Muhammad saww. 

Alfaqir ijazahkan amalan-amalan ini bagi siapa saja yang mau mengamalkan amalan-amalan ini..  

Allahu a’lam bishawab.. 

 

Dalail Khairat 

 

Ijazah Dalail Khairat dan Syarah Khas Maulidur Rasu l 

Ijazah Kitab Dalail Khairat Kitab Dalail Khairat adalah sebuah kitab yang sangat istimewa kerana ia mampu menjulang Islam 

pada kedudukan yang tinggi. Kitab ini menjadi lambang umat Islam mengasihi Nabi saw hingga umat Islam dihormati oleh 

orang bukan Islam. Dalail Khairat menjadi bukti betapa kita mengasihi Rasulullah saw sebagaimana yang disebut oleh ulama, 

“Sesiapa yang mengasihi sesuatu maka dia layak menyebut nama kekasihnya”. 

Imam Abbas al-Mursi berkata, “Jikalah hilang ingatan aku kepada Rasulullah saw walau dalam sekelip mata maka janganlah 

mengira aku sebagai umat Islam yang sempurna imannya”. Orang yang sentiasa menghampirkan dengan Nabi saw ketika di 

dunia akan berada hampir dengan Nabi saw ketika di akhirat kelak. Untuk membolehkan Nabi saw mengenal kita maka 

ucapkanlah salawat ke atas Nabi saw sebanyak-banyaknya sebab malaikat akan menyampaikan salam kita kepada 

Rasulullah saw. Nabi saw mempunyai ingatan yang sangat kuat. Baginda saw mempu mengingat ayat al-Quran dengan sekali 

dengar sahaja maka sudah tentu Nabi saw boleh mengingat nama-nama orang yang mengucap salawat keatasnya. Untuk itu, 

kita hendaklah sentiasa berusaha memasukkan nama kita dalam senarai orang-orang yang pernah diperdengar atau 

disampaikan salawat kepada baginda saw.Sebagaimana ibubapa yang mengasihi anak yang rajin menziarahinya atau 

menghubunginya maka begitulah juga dengan baginda saw. Baginda saw akan mengasihi umatnya yang rajin atau sentiasa 

bersalawat kepadanya. Tidak sepatutnya kita mempersembahkan amalan buruk kepada Nabi saw sehingga baginda terpaksa 

beristighfar untuk kita sedangkan kita sepatutnya menjadi kebanggaan Rasulullah saw.  

 

Rabiah al-Adawiyyah mengerjakan solat sunat sebanyak 1000 rakaat sehari semalam. Bila ditanya kenapa beliau solat 

sebanyak itu, Rabiah menjawab, “Aku mahu Rasulullah saw berbangga dengan umatnya apabila baginda saw berbual-bual 

dengan nabi lain. Baginda saw tentu akan bertanya kepada Musa as samada umatnya ada atau tidak yang mampu 

mengerjakan solat sehingga 1000 rakaat. Jadi aku berusaha hendak memastikan bahawa tiada seorang pun umat Nabi Musa 

as mampu menandingi umat Nabi Muhammad saw. Tujuanku tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menggembirakan Nabi 

saw dengan amal ibadah umatnya”.  

Kita hendaklah menggembirakan Nabi saw. Jika kita tidak mampu menggembirakan Nabi saw jangan pula kita membuatkan 

Nabi saw bersedih. Kita kena faham bahawa hubungan kita dengan Nabi saw tidak terputus. Hubungan roh tidak pernah 

putus. Para masyaikh mempunyai hubungan khusus dengan Nabi saw seperti bermimpi Nabi saw tatkala perasaan rindu 

terhadap Nabi saw begitu mencengkam. Perasaan kasih itu kemudiannya akan mendatangkan rasa cemburu dan semangat 

untuk mempertahankan Nabi saw dan agama Islam. Ada ulama yang memohon dipercepatkan ajal kerana terlalu rindu 

kepada Nabi saw.  

Para ulama, wali Allah dan sahabat merasakan kematian itu adalah sesuatu perkara yang ringan dan mudah. Mati seumpama 

hadiah. Ketika dalam keadaan nazak, Bilal al-Habsyi berasa sangat gembira kerana akan berhimpun dengan para kekasihnya 

iaitu Nabi saw dan para sahabat yang telah mendahuluinya walaupun isterinya merintih kasihan melihat Bilal di ambang maut. 

Sakaratul maut yang pedih dan sakit itu bertukar menjadi sesuatu yang lazat bagi para aulia kerana tidak sabar hendak 

berhimpun dengan Rasulullah saw dan para sahabat.  

Kita perlu berusaha mencintai Rasulullah saw supaya kasih itu terpahat dalam benak hati kita. Salah satu cara untuk 

membenihkan rasa cinta kepada Rasulullah saw ialah dengan memperbanyakkan salawat. Sebab itulah para ulama 



menyusun pelbagai jenis salawat untuk memupuk rasa cinta kepada Nabi saw secara berterusan.  

Salah satu kitab salawat yang mahsyur ialah Dalail Khairat yang dibaca pada hari ini. Kata Asy-Syeikh Abdullah as-Siddiq al-

Gumhari, dua kitab yang paling mahsyur dibaca selain al-Quran dan Hadith ialah Matan al-Ajrumiyyah[1] dan Dalail Khairat[2]. 

Kedua-dua kitab ini dibaca oleh orang awam dan khawwas. Pada zaman dahulu, manusia berhimpun membaca kitab Dalail ini. 

Ada raja yang menulis kitab ini dengan tinta emas dan mengarahkan rakyatnya membaca dan beramal dengan kitab ini.  

Imam al-Jazuli menyusun kitab ini mengikut hari. Dengan cara itu, ia mengajar umat Islam agar berdisiplin membaca salawat 

setiap hari. Kata Syeikh Abdul Qadir al-Talidi, “Sebelum kemunculan orang Wahhabi, orang ramai berkerumun membaca kitab 

ini. Bila muncul puak ini, orang mula menjauhi kitab ini”. Ini adalah satu musibah kerana orang tidak mengambil berat tentang 

bacaan salawat. Kata syeikh, kita kena kuat menganjurkan majlis salawat dan menghimpunkan umat untuk membacanya. Kita 

kena asaskan majlis salawat sehingga orang berasa lazat mendengarnya.  

 

Tentang sanad dalam ijazah kitab ini, ahli sufi lebih menggemari dihubungkan kepada sanad yang panjang. Bagi mereka 

semakin panjang sanad, semakin barokah hubungan dengan rantaian sanad itu kerana mereka dihubungkan dengan ramai 

periwayat yang alim. Sementara bagi ahli hadith, mereka cenderung kepada sanad yang pendek kerana sanad tersebut lebih 

diyakini. Syarah khas Maulidur Rasul Yayasan Sofa Kata Hasan ibn Thabit, “Aku hairan melihat ramai orang-orang bijak 

pandai yang mengengkari majlis maulid. Aku hairan melihat mereka yang ada aqal dan taraf kedudukan yang tinggi dalam 

bidang keilmuan tetapi gagal melihat kecantikan Rasulullah saw dan tidak berdiri memuliakan Nabi saw. Sayyid Abbas Alawi 

al-Maliki pernah menjadi duta membina kubah Sakhra di Palestin. Ditaqdirkan Allah, beliau berpeluang menyaksikan 

sambutan Maulid yang diadakan secara besar-besaran kerana pada masa itu bulan Islam adalah bulan Rabiul Awwal. Dalam 

satu majlis maulid yang dihadirinya, beliau melihat ada seorang lelaki berdiri dari mula sehingga habis bacaan maulid. Maulid 

yang dibaca ialah Maulid Barzanji. Sayyid Abbas berasa hairan melihat perbuatan lelaki itu lalu dia bertanya setelah selesai 

majlis. Kata lelaki itu, “Sebelum ini, aku tergolong dalam kelompok orang yang mengengkari amalan maulid. Sehinggalah 

pada satu malam, aku bermimpi berjumpa Nabi saw. Dalam satu kumpulan maulid, semua ahli kumpulan itu berdiri 

menyambut Nabi saw sebaliknya aku menjadi lumpuh. Nabi saw berkata kepadaku, “Engkau lumpuh sebab tidak berdiri 

menghormati aku.” Dengan taqdir Allah, apabila aku bangun pagi, aku tidak dapat menggerakkan kakiku. Puas aku berubat ke 

sana sini tetapi tidak berhasil. Sehinggalah pada satu hari, aku bernazar sekiranya aku pulih dari penyakit lumpuh ini maka 

aku akan berdiri dari awal maulid hingga selesai. Pada sebelah malamnya, aku bermimpi bertemu Nabi saw. Dalam mimpi itu, 

Nabi saw menyapu kakiku yang telah lumpuh. Esok pagi dengan taqdir Allah, kakiku boleh bergerak semula. Semenjak dari 

itu, aku tidak lupa menunaikan nazarku apabila menghadiri majlis maulid”.  

Ketahuilah bahawa Rasulullah saw adalah cahaya. Sebab itulah jasad Rasulullah saw tidak mempunyai bayang. Imam as-

Suyuti menyebut bahawa Rasulullah adalah cahaya. Bahkan Nabi saw memohon kepada Allah Ta’ala, “Jadikanlah aku 

cahaya, Ya Allah”. Apapun hakikat kenabian cahaya Rasulullah saw terlalu luas untuk dimengerti oleh umatnya. Atas sebab 

itulah Imam Akbar, Ibn Arabi berkata, “Sesungguhnya pengetahuan aku terhadap cahaya Rasulullah saw hanyalah sebesar 

lubang jarum sahaja. Itu sahajalah makrifah yang dikurniakan kepada aku” 

Shalawat Anti Galau Dunia Akhirat 

  .والْأَِخرِة الدنيا ِفي قَلِْبي حزنَ وأَذِْهب . وسلِّم علَيِه صلِّ اَللهم . محمٍد سيِِّدنا علَى صلِّ للهماَ

Allahumma shalli 'alaa sayyidina Muhammadin Allahumma shalli 'alayhi wa sallam wa 'adzhib huzna qalbii fii dunyaa 
wal akhirat 

Artinya: "Ya Allah, berikanlah shalawat kepada Pemimpin kami Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepadanya shalawat daln Salam. 
Hilangkan kesedihan hatiku di dunia dan akhirat." 

 Penjelasan:  

Shalawat ini dinisbahkan kepada seorang wali besar yang merupakan keturunan Rasulullah shallallahu Alaihi wa 
sallam, al-Habib Ali Bin Hasan al-Atthas Radhiyallahu Anhu. Beliau berkata: "Salah satu penyebab datangnya futuh 
(terbukanya rahasia  dari Allah) kepada kami adalah dengan membaca doa ini. Shalawat ini termasuk doa yang sangat besar 
manfaatnya bila dibaca. Aku berharap manfaatnya merata kepada kaum muslimin sebagai doa yang mustajab." 
Hendaknya shalawat ini dibaca pada malam Jum'at atau di hari Jum'at sebanyak 1000 kali. 

Shalawat Azhimiyyah 

 
Allaahumma innii as ‘aluka bi nuuri wajhillaahil ‘Azhiim. Wa qoomat bihii ‘awaalimullahil ‘azhiim. Antusholliya ‘alaa mawlaanaa 
Muhammadin dzil qodril ‘Azhiim. Wa ‘alaa aali Nabiyyillahil ‘azhiim. Biqodri ‘azhomati dzaatillahil ‘azhiim. Fii kulli lamhatiw 
wanafasin ‘adadama fii ‘ilmillahil ‘azhiim. Sholaatan daa ‘imatanm bidawaamillaahil ‘azhiim. Ta’zhiimal lihaqqika yaa 
mawlaanaa yaa Muhammad yaa dzal khuluqil ‘azhiim. Wasallim ‘alayhi wa ‘alaa aalihii mitsla dzaalik. Wajma’ baynii wabaynahuu 
kamaa jama’ta baynar ruuhi wanafs, zhoohirow wabaathinaa, yaqhzhotaw wamanaamaa. Waj’alhu yaa Robbi ruuhal lidzaatii min 

jamii’il wujuuhi fid dunyaa qoblal aakhiroti yaa ‘Azhiim. 
 
Artinya : Yaa Allah sesunggguhnya aku memohon kepadaMu dengan cahaya Wajah Allah Yang Agung. Yang memenuhi tiang-



tiang Arasy Allah Yang Agung. Dan dengannya berdirilah alam-alam (ciptaan) Allah Yang Agung. Agar shalawat tersampaikan 
atas pelindung kami, Muhammad SAW, yang memiliki derajat yang Agung. Dan atas keluarga nabi Allah Yang Agung. Dengan 
ukuran Keagungan Zat Allah yang Agung. Disetiap kedipan dan nafas, sebanyak apa yang termaktub dalam Ilmu Allah Yang 
Agung. Shalawat yang sentosa dengan Kekekalan Allah Yang Agung. (sebagai) pengagungan terhadap Haq (kebenaran) 
engkau wahai Muhammad, yang memiliki akhlak (perangai) yang Agung. Dan salam atas beliau SAW serta keluarganya, 
semisal yang demikian itu . dan satukanlah aku dengan Beliau sebagaimana engkau satukan ruh dengan nafas, secara zhahir 
dan batin, dalam keadaan terjaga (sadar) atau tidur (mimpi). Dan jadikanlah beliau yaa Tuhanku, sebagai ruhani jiwaku, di 
setiap arah, didunia ini sebelum (datangnya) hari akhir, wahai Zat yang memiliki Keagungan. 
 

 
Catatan: 
Sayyid Habib Al-Haddar Muhammad Al-Haddar mengatakan : " Barang siapa membaca shalawat Azhimiyyah 3 kali, maka dia 
akan mimpi bertemu nabi SAW ". 
 
 
Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki berkata : " Barang siapa membacanya sebanyak 7 kali sebelum waktu shubuh, maka ia 
dapat berguna untuk mimpi bertemu Nabi SAW". (habib HUsin Muhammad Syadad bin Umar, Do'a-do'a bertemu Nabi SAW, 
hal. 146, Pustaka Hidayah) 
 
Habib Ahmad bin Hasan Ra. berkata: " Aku memberi salah seorang sadah (keturunan ahlul bait) ijazah untuk membaca 
sholawat ini, setelah ia meninggal dunia, aku mimpi bertemu dengannya, ia berkata kepadaku : 'ketika jasadku diletakkan 
di kubur, datang makhluk yang menakutkan dari alam barzakh. Sholawat Agung (Azhimiyyah) ini melindungiku hingga 
lenyaplah rasa takut dari hatiku". 
 
Ada sebuah peristiwa menakjubkan sehubungan dengan shalawat ini . Al-Arif billah Habib Abu Bakar bin Abdullah 'Atthas 
memperoleh shalawat ini dari sayyid Ahmad bin Idris secara langsung . beliau lalu menulis shalawat ini dan menyimpannya 
dalam tas pakaian. sewaktu berlayar dilaut , seorang darwis ahli sir batin dan kasyaf melihat cahaya keluar dari tas Habib 
Abu Bakar hingga ke langit. Ia lalu memberitahukan apa yang dilihatnya kepada Habib Au Bakar. habib abu Bakar berkata 
kepadanya, " Tas ku ini hanya berisi pakaian dan shalawat". habib Abu Bakar lalu menunjukan sholawat itu kepada si 
Darwisy.  

Sayid Ahmad Syarif as-Sanusi Ra. meriwayatkan bahwa Sayid Muhammad bin Ali as-Sanusi Ra. suatu ketika menerangkan 

keutamaan membaca Shalawat ‘Azhimiyyah, bahwa sesungguhnya membaca Shalawat ‘Azhimiyyah sekali menandingi 

bacaan Kitab Shalawat Dala-ilul Khairat sebanyak 33.333 kali. Ditanyakan mengapa demikian? Karena keutamaan Shalawat 

‘Azhimiyyah itu disebabkan keutamaan para Guru-guru Ra. (yang meriwayatkannya). 

Kisah: 

Pengarang Dalaiul Khairat: Al Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abdur Rahman bin Abu Bakar bin Sulaiman Al Jazuli 

Rahimahullah, nasabnya Jazulah, sebuah qabilah dari daerah Barbar di Susil Aqsha. Belajar ilmu di Fez (Maroko), dan di 

sanalah beliau mengarang Dalail. 

Adapun asal mulanya beliau menyusun kitab Dalail, suatu hari beliau akan mengambil air wudhu untuk sholat. Tetapi beliau 

tidak mendapatkan alat buat mengambi air dalam sumur. Keadaan itu terus berlangsung sampai ia melihat seorang anak 

perempuan kecil yang memandanginya dari tempat yang cukup tinggi, lalu anak kecil itu bertanya kepada beliau: “Siapakah 

Anda?” Beliau kemudian menjelaskan hal ihwal beliau, maka anak itu berkata: “Tuan ini ahli membaca sholawat kepada 

Rasulullah SAW, dan Tuan ini termasuk orang yang dihormati, mengapa Tuan bingung tidak mendapatkan air?” Kemudian ia 

pun meludah ke dalam air sumur itu, seketika itu pula airnya naik dan akhirnya memudahkan untuk berwudhu. 

Setelah merampungkan wudhunya Syaikh al Jazuli bertanya: “Dengan apa engkau memperoleh karomah (kemuliaan) ini?” 

Jawabnya: “Karena saya memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi SAW, yang mana jika seseorang berjalan di 

daratan yang tiada makanan & air, bergantunglah binatang-binatang buas kepadanya”. Lalu beliau bersumpah untuk 

mengarang sebuah kitab sholawat Nabi SAW, pelindungku, yang melebihi ilmu Aqliyah dan Naqliyah. 

Sebelum beliau mengajarkan ilmunya dan tarbiyah kepada muridnya beliau melakukan riyadhah / khawat / uzlah selama 14 

tahun setelah mendapat talqin (ijazah) Thariqat Syadziliyah. Setelah beliau keluar ke masyarakat, beliau menjadi masyhur 

di berbagai tempat dan negeri, murid beliau mencapai 12.000 orang lebih. 

Beliau berkata: “Allah telah berfirman kepadaku: “Wahai hambaKu, sesungguhnya Aku menganugerahkan karomah dan 

derajat luhur kepadamu ini, karena kamu senang memperbanyak Sholawat kepada NabiKu”. 

Pada tanggal 16 Rabiul Awal 870 H beliau wafat, ddisemayamkan di desa Sus al Aqsha. Setelah 77 tahun dari wafatnya, 

jenazahnya dipindahkan ke Marakesy, maka didapati jenazahnya itu utuh sebagaimana waktu dipendam pertama kali. 

Makamnya banyak diziarahi orang, dikarenakan baunya yang semerbak. Hal ini dikarenakan beliau menyukai membanyakkan 

sholawat kepada Nabi SAW selama hidupnya. (Asraarur Rabbaniyyah wal Fuyudhatir Rahmaniyyah ‘aas Sholawatid 

Dardiriyyah, Sy. Ahmad as Showi) 

Tarekat Al-Idrisiyyah dinisbahkan kepada nama Syekh Ahmad bin Idris al-Fasi al-Hasani (1173 – 1253 H / 1760 – 1837 M). 

Sebenarnya Tarekat ini berasal dari Tarekat Khidhiriyyah yang berasal dari Nabi Khidir As yang diberikan kepada Syekh 

Abdul Aziz bin Mas’ud ad-Dabbagh Ra. Setelah Syekh Ahmad bin Idris Ra. Tarekat ini mengalami perkembangan lebih jauh 

yang melahirkan berbagai jenis Tarekat lainnya, hal ini disebabkan karena beberapa murid Syekh Ahmad bin Idris membuat 

komunitas Tarekat yang dinisbahkan kepadanya dan mengembangkan ajarannya menjadi suatu sistem ajaran yang lebih 

spesifik. Oleh karenanya tidaklah heran jika Tarekat Idrisiyyah ini memiliki hubungan yang erat dengan nama-nama Tarekat 

lainnya, seperti Sanusiyyah, Mirghaniyyah, Rasyidiyyah, Khidhiriyyah, Syadziliyyah, Dandarawiyyah, Qadiriyyah. Bahkan 

Syekh Muhammad bin Ali Sanusi sebagai murid Syekh Ahmad bin Idris menguasai 40 Thariqat yang dikumpulkan dalam 

sebuah masterpiece-nya ‘Salsabil Mu’in fi Tharaa-iqul Arba’iin. Istilah 40 Thariqat dari kitab ini mengilhami istilah Thariqah 

Mu’tabarah (diakui) di Indonesia (yang berjumlah 40). 



Syekh Ahmad bin Idris berguru kepada Syekh Abdul Wahab at-Tazi, yang merupakan murid Syekh Abdul Aziz az-Dabbagh, 

pengarang kitab Al-Ibriz. Awrad terkenal yang diajarkan oleh Syekh Ahmad bin Idris kepada murid-muridnya adalah berupa 

hizib-hizib, di antaranya adalah Hizib Sayfi yang diperolehnya dari Syekh al-Mujaidiri, yang didapatnya dari seorang Raja Jin, 

dari Sayidina Ali Karramallahu Wajhah. Selain itu Beliau diajarkan seluruh awrad Syadziliyyah dari Rasulullah Saw melalui 

perantara Nabi Khidir As. Namun yang masih eksis diamalkan oleh penganut Tarekat Idrisiyyah adalah Shalawat ‘Azhimiyyah, 

Istighfar Kabir dan Dzikir Makhshus. 

Sanad Tarekat Al-Idrisiyyah terkenal sangat ringkas, karena menggunakan jalur Nabi Khidhir As hingga Nabi Muhammad Saw. 

Sedangkan jalur pengajaran syari’at Tarekat ini menggunakan jalur Syekh Abdul Qadir al-Jailani Qs. hingga kepada Sayidina 

Hasan Ra. 

Tarekat Al-Idrisiyyah yang dikenal di Indonesia adalah Tarekat yang dibawa oleh Syekh al-Akbar Abdul Fattah pada tahun 

1930, yang sebelumnya bernama Tarekat Sanusiyyah. Syekh al-Akbar Abdul Fattah menerimanya dari Syekh Ahmad Syarif as-

Sanusi al-Khathabi al-Hasani di Jabal Abu Qubais, Mekah. Saat ini kepemimpinan Tarekat Al-Idrisiyyah diteruskan oleh Syekh 

Muhammad Fathurahman, MAg. 

Tarekat ini menekankan aspek lahir dan batin dalam ajarannya. Penampilan lahiriyyah ditunjukkan oleh penggunaan atribut 

dalam berpakaian. Kaum laki-laki berjenggot, berghamis putih, bersurban, dan berselendang hijau. Sedangkan kaum 

wanitanya mengenakan cadar hitam. Jama’ahnya menjauhi perkara haram dan makruh seperti merokok. Adapun dalam 

aspek peribadatannya senantiasa mendawamkan salat berjama’ah termasuk salat sunnahnya. Sujud syukur setelah salat 

fardhu dikerjakan secara istiqamah. 

Tarekat Al-Idrisiyyah lebih dikenal di Malaysia daripada di Indonesia, karena banyak berafiliasi dengan Tarekat lain (seperti 

TQN). Ada Tarekat Qadiriyyah Idrisiyyah atau Ahmadiyyah al-Idrisiyyah. Nama Ahmadiyyah diambil dari nama depan Syekh 

Ahmad bin Idris. Ketika masuk ke Indonesia, karena alasan politis nama Tarekat Sanusiyyah berganti dengan nama Idrisiyyah. 

Mengingat pergerakan Sanusiyyah saat itu telah dikenal oleh para penjajah Barat. 

AWRAD DAN DZIKIR 

Kebiasaan dzikir yang biasa dilakukan oleh jama’ah Al-Idrisiyyah adalah di setiap waktu ba’da Maghrib hingga Isya dan ba’da 

Shubuh hingga Isyraq. Pelaksanaan dzikir di Tarekat ini dilakukan dengan jahar (suara nyaring), diiringi lantunan shalawat 

(kadang-kadang dalam moment tertentu dengan musik). Kitab panduan Awrad dzikirnya bernama ‘Hadiqatur Riyahin’ yang 

merupakan khulashah (ringkasan) awrad pilihan (utama) dari berbagai amalan (awrad) Syekh Ahmad bin Idris dan Sadatut 

Thariqah lainnya. Awrad wajib harian seorang murid Idrisiyyah adalah: 

• Membaca Al-Quran satu Juz, 

• Membaca Itighfar Shagir 100 kali, 

• Membaca Dzikir Makhshush 300 kali: LAA ILAAHA ILLALLAAH MUHAMMADUR ROSULULLAH FII KULLI LAMHATIW 

WANAFASIN ‘ADADA MAA WASI’AHUU ‘ILMULLAH. 

• Membaca Sholawat Ummiyyah 100 kali, 

• Membaca Yaa Hayyu Yaa Qoyyuum 1000 kali, 

• Membaca Dzikir Mulkiyyah 100 kali: Laa Ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu 

yuhyii wayumiitu wahuwa ‘alaa kulli syay-in qodiir. 

• Memelihara Ketaqwaan. 

Awrad tambahan untuk bertaqaarub kepada Allah adalah menunaikan salat tahajjud dan membaca Sholawat Azhimiiyyah 

sebanyak 70 kali sesudah ba’da Shubuh hingga terbit Fajar. 

 
Shalawat Badawiyah Kubro 

 

Dikenal juga sebagai Shalawat al Qabdlah  
Allahumma Sholli ‘alaa Sayyidina Muhammadin Syajaro til ashlin nuurooniyyah, ,walam ‘atil qob-dhotir ro hmaaniyyah, 
waa afdholil kholiiqotil insaaniyyah, wa asyrofish- shurooti jasmaaniyyah wama’dinil asroori robbaniyya h, wa khozaa-
inil ‘uluumil ishthifaa-iyyah shoohibil qobdhotil a shliyyah, wal baHjatis-saniyyah wa rutbatil ‘aliyya h man indarojatin 
nabiyyuna tahta liwa-ihi fahum minhu wa ilaihi. Wa sholli wa sallim wabarik ‘alaihi wa ‘alaa alihi wa shohbihi ‘adada 

ma kholaqta wa rozaqta wa amatta wa ahyaita ilaa ya umi tab’atsu man afnaita wa sallim tasliman katsiir on 
walhamdulillahi robbal ‘alamiin.  

` Ya Allah limpahkanlah shalawat dan salam dan keberkahan pada junjungan dan pemimpin kami Nabi Muhammad SAW, 

pohon asal nuraniah, cahaya genggaman sang Rahman, insan paling utama, gambaran jasmani termulia, sumber rahasia 

Rabbani, khazanah ilmu pilihan, keelokan yang luhur, derajat yang tinggi, insan yang para nabi lain tergabung dibawah 

panjinya. Mereka darinya dan akan menuju padanya. 

Limpahkan sholawat dan salam dan keberkahan padanya serta kepada keluarga dan para sahabatnya, sebanyak jumlah 

makhluk yang Engkau ciptakan, Engkau berikan rezeki, Engkau matikan dan Engkau hidupkan, sampai hari ketika Engkau 

bangkitkan mereka yang Engkau matikan sebelumnya.Limpahkanlah salam kesejahteraan kepadanya sebanyak-

banyaknya.Dan segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian Alam.` 

Catatan dan cara : 

1.Untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. 



Puasa sunah 3 hari, dimulai hari selasa, rabu dan kamis. Selama puasa sholawat dibaca 21 kali setiap ba`da sholat. Ba`da 

puasa bacalah secara istiqomah 7 kali setiap ba`da sholat. Insya Allah apa yang dicita-citakan akan dapat diraih. ( Riwayat 

Salafush Sholih ) 

2.Untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW 

Sebagian ulama mengatakan : barang siapa setiap hari membaca sholawat ini secara istiqomah selama 40 hari maka akan 

datang padanya keajaiban Nur Allah SWT, dan kebaikan yang tak ada yang tahu ukurannya kecuali Allah SWT. Setelah itu 

dibaca terus setiap hari 3 kali ba`da shubuh dan maghrib. 

( Riwayat Salafush Sholih ) 

3.Untuk mendapatkan Hajat. 

Al-Mukarom KH. Hanifun Nusuk (Gus Nif), Pekalongan mengatakan bahwa sholawat ini mempunyai asror yang luar biasa dan 

keras. Untuk semua hajat, sebagai senjata pamungkas dari serangan dhahir dan bathin. Jika untuk mendapatkan hajat maka 

bacalah selama 3 hari ba`da shubuh setelah salam sebelum berkata-kata sebanyak 100 kali. Tidak diragukan lagi hajat itu 

akan terkabul. Bi idznillah Insya Allah 

 

( Ijazah : KH.Hanifun Nusuk, Pekalongan ) 

4.Didawamkan rutin setiap ba’da maghrib 3x, Insya Allah tidak akan menghadapi cobaan yang menghinakan, seperti turun 

karier, jabatan dan derajatnya. ( Ijazah : Al-Maghfurlah KH.Kholil Bisri, Rembang ) 

5.Jika dibaca setiap mengakhiri bilangan seratus dari bacaan sholawat sebelumnya ( Sholawat Nurul Anwar), dalam jangka 

waktu 41 hari, apa yang dihajatkan misalnya kenaikan pangkat dan lain-lain akan terkabulkan dengan izin Allah .( Ijazah : Al-

Maghfurlah KH.Kholil Bisri, Rembang ) 

6.Sebaiknya dibaca sekali setiap selesai sholat maghrib dan shubuh secara rutin, untuk memperoleh berkah dalam 

hidup. .( Ijazah : Al-Maghfurlah KH.Kholil Bisri, Rembang ) 

7.Atau bagi pembaca yang mengalami persoalan persoalan yang rumit/hajat besar seperti ingin menikah tapi belum ada biaya, 

pengen punya rumah atau apapun itu yang menurut pembaca sulit sekali untuk diraih, dicoba saja untuk membaca shalawat 

ini 500 kali dalam satu majlis dan dalam keadaan suci dari hadast.Niscaya hajatnya itu akan kesampaian ! .( Ijazah : Al-

Maghfurlah KH.Kholil Bisri, Rembang ) 

8.Jika anda dirampok/kemalingan, pembaca bacakan sholawat ini 1111 kali, Insya Allah jika tidak dikembalikan maka 

perampok/maling itu akan mendapat malapetaka. 

 

( Ijazah : KH.Ahmad Zainuri Rosyid, Kendal ) 

9.Bagi anda yang ingin membeli sesuatu misalnya sawah,tanah atau rumah orang lain, supaya dikasih harga murah.Sholawat 

ini diwiridkan 11 kali ba’da sholat fardhu.Insya Allah, anda akan diberi harga murah meriah. ( Ijazah : KH.Ahmad Zainuri 

Rosyid, Kendal ) 

10.Untuk mengusir perkumpulan maksiat didesa/kampung yang sering dipakai untuk minuman keras, judi atau apasaja yang 

haram, coba bacakan diair sebanyak 1000 kali setelah rampung air itu disiramkan ketempat biasa yang sering dipakai untuk 

berkumpul mereka yang maksiat.Insya Allah bubar. 

( Ijazah : KH.Ahmad Zainuri Rosyid, Kendal ) 

11. Siapa yang membaca Sholawat Badawiyyah 3 x  (Subuh & Maghrib), maka akan mendapatkan pahala seperti 

pahalanya membaca "Dalaailul Khairat" sampai khatam. 

(Menurut hadrah al 'arif billah Al Habib Sayid "Ali ibn "Abdirrohman Al Habsyi dalam kitab Fadhilatus Shalawat). (Ijazah Abah 

Mawlana al-Habib Luthfi bin Ali bin Yahya) 

-BACALAH SHOLAWAT INI 1/3x TIAP USAI SHOLAT FARDU DAN DIBACA 7x TIAP MAU TIDUR. 

- Para Arifbillah menganjurkan membaca Shalawat ini tiga kali setiap setelah sholat Subuh dan sholat Maghrib. Terutama para 

tokok thariqoh Syadziliyah dan Allawiyah 

FADHILAH: 

-Terhindar dari sihir dan dari segala kejahatan lahir dan batin. 

-Kerezekian 

-Mendapat cahaya batin dan terbuka beberapa rahasia yang ghoib. 

Perhatian ! Sholawat ini besar sekali pengaruhnya, bukan sekedar biasa. Sebaiknya dijadikan wiridan rutin. 

Sholawat ini juga dapat untuk melunturkan sihir/guna-guna dengan cara dibaca di air 41 kali kemudian diminumkan dan 

dimandikan kepada yang terkena sihir/guna-guna itu. 

Sekilas tentang As-Sayyid Ahmad Al-Badawi Al-Huseini R.A 

Sholawat ini diciptakan oleh seorang Wali Agung bernama As-Sayyid Al-Quthb Al-Kamil As-Syaikh Ahmad Al-Badawi Al-

Huseini R.a, seorang dari keturunan Rasulullah SAW.Oleh para sufi beliau dijuluki Permata Cemerlang dari Perbendaharaan 

Ahlul Bayt.Ia bertugas sebagai guru dan pendakwah dikalangan petani didaerah pedalaman. 

Syaikh Ahmad Badawi keturunan Rasulullah SAW melalui sayyidina Husein RA.Pihak ibunya juga keturunan Rasulullah 

SAW.Nenek dari pihak ibunya adalah keturunan raja yang pernah memerintah maroko.Waliyullah yang dilahirkan pada 596 H 

di Fez, Maroko ini meninggal dunia pada selasa 12 Rabiul Awal 675 H dalam usia 79 tahun di kota Tantha atau Tanandhita. 



Dia Wali Allah yang sangat terkenal,setiap hari makamnya senantiasa dikunjungi ribuan peziarah yang datang dari perbagai 

penjuru kota dan desa dengan berbagai niat dan hajat. 

Berwasilah dengan beliau, Insya Allah dikabulkan karena Allah sangat memuliakan walinya ini.Popularitasnya sangat tinggi 

dimata para sufi, beliau pendiri tarekat Al-Ahmadiyah atau yang dikenal juga sebagai tarekat Al-Badawiyah.Syekh Ahmad 

Badawi menerima ijazah tarekat dari Syaikh Al-Birri.Beliau tak pernah mengarang sembarang kitab.Kitabnya Cuma ada satu 

itupun tulisan salah satu muridnya dari diktean syekh Ahmad Badawi 
Kitab ini sampai sekarang masih tersimpan dimasjidnya di Tantha.Sepanjang hidupnya beliau terkenal memiliki banyak 
karomah.Diantara amalan syaikh Ahmad Badawi yang masih populer dan diamalkan umat islam diseluruh dunia adalah 
Shalawat An-Nur dan shalawat Al-Qabdlah yang dikenal juga sebagai shalawat Ar-Ra`isiyyah.Beliau juga meninggalkan 

beberapa hizib atau rangkaian doa ringkas yang diamalkan oleh pengikut tarekat Al-Ahmadiyyah Badawiyyah pada waktu 
shubuh dan pada waktu Isya`. 

 
 
 
 
 
 
 

Shalawat buat perempuan 

Shalawat Ijazah dari Habib Ahmad bin Hasan Al Kaff yang diterima dari Paman Beliau, Habib Abdurrahman bin Ahmad Al Kaff. 

Dibaca setiap hari, khusus bagi wanita yang bekerja supaya tidak mudah lelah dan pekerjaannya cepat selesai. 

 
"Allahumma shalli  ‘alaa Sayidina Muhammadin wa ’al aa aalihi wa shahbihi wasalim wa adz hib hazana qal bii fii dunya 

wal akhirah" 
 

Shalawat Ghayatul Muna (Shalawat Penggapai Puncak C ita-cita) 

ijazah dari ulama maroko Sayyid Abdul Karim Baqqasy al-Idrisiy al-Hasaniy Hafizhahullah satu sholawat yang redaksinya: 

  ا���� �� ��� �
�	� ���� و��� C ��k@ آ� وN[ وأوان، وأ	�/� �.�آd+�V �G ا��/� وا��4<ان 
.Allahumma sholli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi 

 Fikulli waktin wa awan. Wa anilna bibarokatihi ghayatal muna was sulwan  

 Artinya; Ya Allah, berikanlah shalawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad dan keluarga beliau setiap waktu dan 
kesempatan. Dan berikanlah kami anugrah dengan keberkahan beliau untuk mencapai puncak cita-cita dan harapan. 

 Shalawat ini pada asalnya terdapat dalam kitab "Nafhuz Zahril Arij Fi Nazham Maulidiyyah Ibni Samij" karya Sayyid Abdul 
Karim Baqqasy al-Idrisiy al-Hasaniy Hafizhahullah dengan redaksi nazham: 

وأ	��/� �.�آd+�V �G ا��/� وا��4<ان** ��� ��
� اC ��z@ آ� وN[ وأوان   

Alhamdulillah kitab "Nafhuz Zahril Arij Fi Nazham Maulidiyyah Al-Allamah Ibni Samij" sudah alfaqir cetak dan tersimpan di 
perpustakaan Yayasan al-Muafah dari awal tahun 2011. 

 Semoga keberkahan shalawat tersebut menjadi Sababan Lahiqon (penyebab yang mengiringi) Busyra 'Aiilah (kabar gembira 

yang disegerakan) segala cita-cita al-Faqir dan bagi siapa saja yang mengamalkannya."  

 
Shalawat Habib Abu Bakar Gresik Qomarul Wujud 

Shalawat Al-Quthb Ghauts Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seqqaf 

Allahumma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin qamaril wujuudi fii hadzaal yawmi wa fii kulli yawmil maw’u udi sirran wa jahran 
fii dunyaa wal akhirati wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa sallim (10x) 

 Dibaca sehabis sholat Subuh, setiap hari sebanyak sepuluh kali. 

 Kami terima ijazah shalawat tersebut dari Al-Walid al-Arifbillah Al-Habib Seqqaf bin Abu Bakar bin Muhammad As-Seqqaf (Kraksan, 
Jawa Timur), putra beliau langsung, Al-Quthb Ghauts Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seqqaf.rhm (Gresik, Jawa Timur) dan juga 
dari Abah Al-Arifbillah Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya (Pekalongan, Jawa Tengah), serta cucu dari Al-Habib Abu Bakar 
As-seqqaf – putra dari Al-Habib Seqqaf bin Abu Bakar bin Muhammad AS-Seqaf juga merupakan menantu dari Al-Habib Muhammad 
Luthfi bin Ali bin Yahya, yakni Akhinabillah Al-Habib Zainal Abidin bin Seqqaf bin Abu Bakar bin Muhammad As-Seqqaf. 

 Sekilas manaqib-nya (biografi) ; 

Al-Habib Al-Qutub Abubakar Bin Muhammad Assegaf 

Al-Habib Al-Qutub Abubakar bin Muhammad Assegaf lahir di kota Besuki, Jawa Timur, pada tahun 1285 H. Semenjak kecil 
beliau sudah ditinggal oleh ayahnya yang wafat di kota Gresik. Pada tahun 1293 H, Habib Abubakar kemudian berangkat ke 
Hadramaut karena memenuhi permintaan nenek beliau, Syaikhah Fatimah binti Abdullah 'Allan. 

Beliau berangkat kesana ditemani dengan Al-Mukarram Muhammad Bazmul. Sesampainya disana, beliau disambut oleh 
paman, sekaligus juga gurunya, yaitu Abdullah bin Umar Assegaf, beserta keluarganya. Kemudian beliau tinggal di kediaman 
Al-Arif Billah Al-Habib Syeikh bin Umar bin Saggaf Assegaf. 
 
Di kota Seiwun beliau belajar ilmu figih dan tasawuf kepada pamannya Al-Habib Abdullah bin Umar Assegaf. Hiduplah beliau 
dibawah bimbingan gurunya itu. Bahkan beliau dibiasakan oleh gurunya untuk bangun malam dan shalat tahajud meskipun 



usia beliau masih kecil. Selain berguru kepada pamannya, beliau juga mengambil ilmu dari para ulama besar yang ada disana. 
Diantara guru-guru beliau disana antara lain : 

•         Al-Habib Al-Qhutb Sulthanul Awliya Ali bin Muhammad Alhabsyi, penyusun kitab maulid “Simthud Duhror”.   
•         Al-Habib Muhammad bin Ali Assegaf  
•         Al-Habib Idrus bin Umar Alhabsyi  
•         Al-Habib Ahmad bin Hasan Alatas  
•         Al-Habib Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Almasyhur (Mufti Hadramaut saat itu).  
•         Al-Habib Syeikh bin Idrus Alaydrus  

Al-Habib Al-Qutub Ali bin Muhamad Al Habsyi muallif Simtud Dhuror, sungguh telah melihat tanda-tanda kebesaran dalam 
diri Habib Abubakar dan akan menjadi seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Al-Habib Ali Alhabsyi berkata 
kepada seorang muridnya, "Lihatlah mereka itu, 3 wali min auliyaillah, nama mereka sama, keadaan mereka sama, dan 
kedudukan mereka sama. Yang pertama, sudah berada di alam barzakh, yaitu Al-Habib Al-Qutub Abubakar bin Abdullah 
Alaydrus. Yang kedua, engkau sudah pernah melihatnya pada saat engkau masih kecil, yaitu Al-Habib Al-Qutub Abubakar bin 
Abdullah Alatas. Dan yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir umurmu". Mereka mencapai tingkatan maqam Sayidina 
Abu Bakar ash-shidiq.ra. 

Ketika usia murid tersebut sudah menginjak usia senja, ia bermimpi melihat Nabi SAW 5 kali dalam waktu 5 malam berturut-
turut. Dalam mimpinya itu, Nabi SAW berkata kepadanya, "(terdapat kebenaran) bagi yang melihatku di setiap kali melihat. 
Kami telah hadapkan kepadamu cucu yang sholeh, yaitu Abubakar bin Muhammad Assegaf. Perhatikanlah ia". 

Murid tersebut sebelumnya belum pernah melihat Habib Abubakar, kecuali di mimpinya itu. Setelah itu ingatlah ia dengan 
perkataan gurunya, Al-Habib Ali Alhabsyi, "Lihatlah mereka itu, 3 wali min auliyaillah...". Tidak lama setelah kejadian 
mimpinya itu, ia pun meninggal dunia, persis sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Habib Ali bahwa ia akan melihat Habib 
Abubakar di akhir umurnya. 
 
Setelah menuntut ilmu disana, pada tahun 1302 H beliau pun akhirnya kembali ke pulau Jawa bersama Habib Alwi bin Saggaf 
Assegaf, dan menuju kota Besuki. Disinilah beliau mulai mensyiarkan dakwah Islamiyyah di kalangan masyarakat. Kemudian 
pada tahun 1305 H, disaat usia beliau masih 20 tahun,  beliau pindah menuju kota Gresik. 

Di pulau Jawa, beliaupun masih aktif mengambil ilmu dan manfaat dari ulama-ulama yang ada disana saat itu, diantaranya 
yaitu : 

•         Al-Habib Quthb Aqthab Abdullah bin Muhsin Alatas (Bogor)  
•         Al-Habib Quthb Abdullah bin Ali Alhaddad (wafat di Jombang)  
•         Al-Habib Sulthanul Awliya Ahmad bin Abdullah bin Thalib Alatas (Pekalongan)  
•         Al-Habib Al-Qhutub Ghauts Abubakar bin Umar Bin Yahya (Surabaya)  
•         Al-Habib Muhammad bin Idrus Alhabsyi (Surabaya)  
•         Al-Habib Muhammad bin Ahmad Almuhdhor (wafat di Surabaya)  

Pada suatu hari disaat menunaikan shalat Jum'at, datanglah ilhaamat rabbaniyyah kepada diri beliau untuk ber- uzlah dan 
mengasingkan diri dari keramaian duniawi dan godaannya, menghadap kebesaran Ilahiah, ber-tawajjuh kepada Sang Pencipta 
Alam, dan menyebut keagungan nama-Nya di dalam keheningan. Hal tersebut beliau lakukan dengan penuh kesabaran dan 
ketabahan. 

Waktu pun berjalan demi waktu, sehingga tak terasa sudah sampai 15 tahun lamanya. Beliau pun akhirnya mendapatkan ijin 
untuk keluar dari uzlahnya, melalui isyarat dari guru beliau, yaitu Al-Habib Muhammad bin Idrus Alhabsyi. Berkata Al-Habib 
Muhammad bin Idrus Alhabsyi, "Kami memohon dan ber-tawajjuh kepada Allah selama 3 malam berturut-turut untuk 
mengeluarkan Abubakar bin Muhammad Assegaf dari uzlahnya". Setelah keluar dari uzlahnya, beliau ditemani dengan Al-
Habib Muhammad bin Idrus Alhabsyi berziarah kepada Al-Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad Hasyim Assegaf. 

Sehabis ziarah, beliau dengan gurunya itu langsung menuju ke kota Surabaya dan singgah di kediaman Al-Habib Abdullah bin 
Umar Assegaf. Masyarakat Surabaya pun berbondong-bondong menyambut kedatangan beliau di rumah tersebut. Tak lama 
kemudian, Al-Habib Muhammad bin Idrus Alhabsyi berkata kepada khalayak yang ada disana seraya menunjuk kepada Habib 
Abubakar, "Beliau adalah suatu khazanah daripada khazanah keluarga Ba'alawi. Kami membukakannya untuk kemanfaatan 
manusia, baik yang khusus maupun yang umum". 

Semenjak itu Habib Abubakar mulai membuka majlis taklim dan dzikir di kediamannya di kota Gresik. Masyarakat pun 
menyambut dakwah beliau dengan begitu antusias. Dakwah beliau tersebar luas...dakwah yang penuh ilmu dan ikhlas, 
semata-mata mencari ridhallah. Dalam majlisnya, beliau setidaknya telah mengkhatamkan kitab Ihya Ulumiddin sebanyak 40 
kali. Dan merupakan kebiasaan beliau, setiap kali dikhatamkannya pembacaan kitab tersebut, beliau mengundang jamuan 
kepada masyarakat luas. 

Suatu kisah ketika Al-Habib Alwy bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi (Solo), putera Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi (Seiwun), 
penyusun kitab Maulid Simthud Duhror, dan ayah dari Al-Habib Anis bin Alwy bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi (Solo) datang ke Gresik 
ke kediaman Al-Habib Abu Bakar, Dalam majelis itu lalu dibacakan kumpulan mimpi Habib Alwi bin Abdullah Alaydrus yang tinggal di 
Pekalongan.  Beliau pernah mimpi bertemu Rasulullah SAW.  Dalam mimpinya beliau SAW berkata kepadanya, “Jika engkau rindu 
kepadaku, pandanglah wajah Abubakar bin Muhammad Assegaf sampai ke dagunya.” 

Kebetulan saat itu Sayyidiy Alwi duduk berhadapan dengan Habib Abubakar.  Al-‘Am Abdulkadir bin Hadi meminta agar 
Sayyidiy Alwi duduk di samping Habib Abubakar.  “Biarkan aku duduk di hadapan Habib Abubakar demi melaksanakan 
perintah Al-Musthofâ (rasulullah) saw dalam mimpi tadi,” kata Sayyidiy Alwi.  

Habib Abubakar berkata, “Seseorang bertanya kepadaku tentang hâl Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, gurunya.  Aku 
jawab, Habib Ali bagaikan matahari.  Yakni, nur, manfaat dan sikap shidq beliau seperti matahari.  Habib Ali telah 
memberikan manfaat kepada banyak hamba Allah.  Setiap hamba memperoleh manfaat dan cahaya beliau ra.  Semoga Allah 
meridhoi mereka semua, memberi kita manfaat berkat mereka dan memberi kita karunia mereka, meskipun niat dan amal kita 
jauh dari niat dan amal mereka.  Semoga Allah tidak mengharamkan kita dari kebaikan yang ada di sisi-Nya karena keburukan 
amal kita.”  

    Abdulkadir bin Umar Maulakhela kemudian melantunkan syair Habib Ali:  

    Suara nyanyian, menghibur hati  

    dengannya, hilang segala duka  



             Setelah qoshidah selesai dibawakan, Habib Abubakar bertanya, “Qoshidah siapa itu?”  “Qoshidah Habib Ali,” jawab 
seseorang.  Beliau lalu bercerita, “Ketika aku di Hadramaut, Habib Ali memiliki hubungan yang sangat erat denganku.  Pernikahanku yang 
pertama, beliaulah yang menikahkan dan membiayainya.  Ketika aku hendak pergi ke Jawa, beliau berkata kepadaku, ‘Jika kau ingin 
menikah lagi, aku akan menikahkanmu.’  Namun aku tidak mau, beliau lalu mengizinkan aku pergi ke Jawa.”  (Setelah diam sesaat) Habib 
Abubakar melanjutkan, “Aku tidak berdiri, duduk, atau mengerjakan sesuatu, kecuali atas petunjuk beliau.  Dan beliau selalu ada di 
dekatku.” 

 Habib Abubakar berkata kepada Sayyidiy Alwi, “Kita semua berada dalam keberkahan ayahmu.  Saat ini Habib Ali Al-Habsyi 
bersama kita di tempat ini.  Dan setiap hari ia bersamaku di sini.”  

Di antara ucapan Habib Abubakar, semoga Allah memanjangkan umur beliau, karena ingin menyebut-nyebut nikmat Allah 
adalah sebagai berikut, “Saat aku sakit, Al-Musthofâ saw datang menjengukku dan aku dalam keadaan sadar (yaqodhoh).  Aku 
berpelukan dengan beliau di tempat ini.  (sambil menunjuk tempat yang biasa beliau duduki)  Sayidina Al-Faqîh Al-
Muqoddam juga pernah datang ke tempat ini setelah sholat Ashar dan aku dalam keadaan jaga.  Aku sedang duduk di atas 
sajadah, tiba-tiba Sayidina Al-Faqîh Al-Muqoddam datang diapit dua orang lain.  Salah seorang di antara mereka berkata, 
“Kenalkah kau orang ini?” katanya seraya menunjuk orang yang di tengah.  

    “Tidak,” jawabku.  

    “Beliau adalah kakekmu, Sayidina Al-Faqîh Al-Muqoddam,” kata orang itu.  

    Semoga Allah meridhoi mereka semua dan memberi kita manfaat di dunia dan akhirat berkat mereka.  

    Sayidina Al-Ârifbillâh, Nûruddîn, Imâmul Muttaqîn, Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kalam beliau berkata, “Ahwâl 
kaum arifin tidak bisa dijangkau akal manusia.  Diperlukan iman dan kepasrahan (taslîm) untuk mempercayainya.   Dan kami 
mempercayai dan membenarkannya.  

Imam Abu Qasim Al-Junaid.ra berkata:  

    ‘Membenarkan pengetahuan kami merupakan kewalian yang kecil.’  

    Kami beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang datang dari-Nya, dan dari Rasul-Nya saw serta keistimewaan-
keistimewaan yang diberikan Allah kepada para wali-Nya.  Semoga Allah tidak mengharamkan segala kebaikan yang ada di 
sisi-Nya karena keburukan kami.  Kami hanya dapat berkata, “Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-
orang yang telah Engkau beri nikmat, bukannya jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang 
sesat.”  

Beliau adalah seorang yang ghirahnya begitu tinggi dalam mengikuti jalan, atribut dan akhlak keluarga dan Salafnya Saadah 
Bani Alawi. Majlis beliau senantiasa penuh dengan mudzakarah dan irsyad menuju jalan para pendahulunya. Majlis beliau tak 
pernah kosong dari pembacaan kitab-kitab mereka. Inilah perhatian beliau untuk tetap menjaga thoriqah salafnya dan 
berusaha berjalan diatas... qadaman ala qadamin bi jiddin auza'i. 

Itulah yang beliau lakukan semasa hayatnya, mengajak manusia kepada kebesaran Ilahi. Waktu demi waktu berganti, sampai 
kepada suatu waktu dimana Allah memanggilnya. Disaat terakhir dari akhir hayatnya, beliau melakukan puasa selama 15 hari, 
dan setelah itu beliau pun menghadap ke haribaan Ilahi. Beliau wafat pada tahun 1376 H pada usia 91 tahun. Jasad beliau 
disemayamkan di sebelah masjid Jami, Gresik. 

Walaupun beliau sudah berpulang ke rahmatillah, kalam-kalam beliau masih terdengar dan membekas di hati para 
pendengarnya. Akhlak-akhlak beliau masih menggoreskan kesan mendalam di mata orang-orang yang melihatnya. Hal-ihwal 
beliau masih mengukir keindahan iman di kehidupan para pecintanya. Semoga shalawatnya merupakan wasilah kita kepada 
beliau.ra untuk wushul, sampai kehadirat Rabbul’izzati Allah Azza Wa Jalla. 

Radhiyallahu anhu wa ardhah... Allahumma Amin 
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Shalawat Habib Ahmad Bin Umar al-Hinduan Ba’alawiy 
 


ِِّ-َ"� DIَ 3َ��َِّ ا��َُّ/	َّ)َ ،-ٍَّ�Aَ�ُ Dِkِ2َْوَأ �َ
�ِ�ِ�bا� �َ
�ِ�ِ�b���ِ 2. 

��َ,ْ�ِeَْوَأ �ْ�ِ 	ْ/ِ�ِ
ْ�َ �َ
 . َأْ,1ِ�َ
� َوAْIَِ=ِ  اِ�ِ  َو�3�َ َ(�ِ�ِ�

Allahumma shalli 'allaa Sayidina Muhammadin, wa asyghilizh zhalimiin bizh zhalimin (2x) wa akhrijnaa min baynihim salimiin wa 

'alaa alihi wa shahbihi 'ajma'in 

Artinya: “Ya Allah, berikanlah shalawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, dan sibukkanlah orang-orang zhalim agar 

mendapat kejahatan dari orang zhalim lainnya, selamatkanlah kami dari kejahatan mereka.  Dan berilanlah shalawat kepada 

seluruh keluarga dan para sahabat beliau. 

Penjelasan: 

Shalawat ini dinisbahkan kepada salah satu wali besar yang  merupakan ulama beken di zamannya Sayyidina al-Imam al-Habib Ahmad Bin 

Umar al-Hinduan Radhiyallahu Anhu. Shalawat ini beliau catatkan dalam sebuah kitab yang beliau namakan al-Kawakib al-Mudhi’ah Fi 

Dzikr al-Shalah Ala Khair al-Bariyyah. 

Shalawat ini sering dibaca oleh para ulama nusantara dalam berbagai acara istighatsah dan juga dibaca oleh masyarakat luas diberbagai 

masjid, mushalla dan majelis-majelis taklim di jakarta dan sekitarnya. 

Shalawat ini pertama kalinya dipopulerkan di jakarta melalui pemancar radio assyafiiyah bali matraman dengan nagham (nada) yang sangat 



menyentuh indah didengar dan terasa sejuk di hati pembaca dan pendengarnya. 
Abuya K.H Saifuddin Amsir pendiri Pondok Pesantren al-Asyirah al-Qur’aniyah Jakarta memasukan shalawat ini menjadi salah satu menu 
utama dari dzikir-dzikir istighatsah Jakarta. 
 

Shalawat habib Ali bin Muhammad al-Habsyi 

  )1( ِصيغةٌ

 ،كيلَد هاحِطرانو لَك هدوهشو ،كعلَي  ِاقْباَلُهِه ولَيع ِاقْباَلُكو ،كِه ِالَيقِّيرتِه ولَقِّيت امِبِه، ماَ دِحزِه وتاَِبِعيِبِه وحصآِلِه و لىعلَ، وّفَضِه فَتلَيع لْتّفَضٍب تِبيِم حاَكْرِل، وّاْالَو ِضكلَقٍّ ِلفَيتِل مٍّد اَوّمحيِِّدناَ مس لىع لِّمسلِّ وص ّماَللَّه
 هتبٍد قَربِف عراَشو ،كلٍَة ِالَيِسيِم وٍد اَكْرّمحيِِّدناَ مس لىلِّ عص ّمالظَّاِهِر اللَّهِد الْباَِطِن ودِبالْم هِمنو كِمن نِريومغاِفِر، مِب الْوِباْالَد لَهو لَك نِة ذَاِتِه، قَاِئِميرضح ِمن ِتكرضا ِالَى حِصلُ ِبهنآِتِه، وِمر ِبهاَ ِفي كدهشالَةً نص

 لَديك وعلى آِلِه وصحِبِه وتاَِبِعيِه وِحزِبِه

ّملِّ اَللَّهص لَّمسو لىيِِّدناَ عس ٍدمّماِن حِة بِاللِّساِمعالْج ِة ِفيرضِة الْحاِسعالَةً الْوا صِبهِّمدت ِميِجس ِمِه، ِمنِجس قَلِْبيو قَلِْبِه، ِمن ِحيورو ِحِه، ِمنور ِسرِّيو ِسرِِّه، ِمن ِعلِْميو ِعلِْمِه، ِمن ِليمعو ِلِه، ِمنمع لُِقيخو ِمن لُِقِه،خ 

ِتيهِوجو ِتِه، ِمنهِوج ِتيِّنيو ِتِه، ِمنِّني ِديقَصو ِدِه، ِمنقَص دوعتا وهكَاترب ّلَيلَى ععو الَِدياَو لىعو ِليلَى أَهعو اِبيحلَى أَصعِل وأَه ِريصع رواني رواني لِْنيعا ِاجروقِّ نِبح نِريو .ّملِّ اَللَّهص لَّمسو لىيِِّدناَ عد سّمحم 

 وناَِطِق والتّعِريِف، اِْالبالَِغ ِفي الِْعلِْم ِلساِن محمٍّد سيِِّدناَ على وسلَّم صلِّ للَّهمّاَ. الْجالَِل حضرِة وساِدِن النّوّاِل، ومِفيِض الْكَماِل، جاِمِع اَركَانه، وشيّدت برهانه، واَوضحت شأْنه، رفَعت الَِّذي الْحِبيِب اَْألمانِة ٍمستوِدِع

  .التّكِْليِف ومظْهِر التّعرِّف مشهِد ِفي الِْحكْمِة

  )3( ِصيغةٌ

ّملِّ اَللَّهص لَّمسو لىيِِّدناَ عٍد سّمحم نم جتعم لَ لَهلَ الْفَضّاْالَو ،اْآلِخرو هلْتزاَنو ِب ِمنالْقُر كوِّ ِمننّالدو كِزلَ ِالَينالْم ،الَةً الْفَاِخرص جرعا تِبه اِرِج ِفيداِدِه مِود ِركدتا وظَّ ِبهالْح اِفرالْو ِمن ِتكايِة ِعنّاصاِسطَِة الْخِبو 

  .مداِدِهِا

  )4( ِصيغةٌ

ّملِّ اَللَّهص لىيِِّدناَ عٍد سّمحالَةً مص دّدجتا يِبه ،هرورس فاعضتيا وِبه ،هروبح ِرقشيا ولَى ِبهع قَلِْبي ،هرولَى نعِبِه آِلِه وحصو لِّمسو.  

 ِصيغةٌ (5)

 حضرِتك اَهِل على ِبها صتهخصّ الَِّتي محاِسنةُ سردت ثُمّ فَردا، الْقُرب كَانَ حيثُ قَرّبته صمداِنيِّتك، ِقبلَةُ الْوجهِة وِفي وحداِنيِّتك، مظْهر الْوحدِة ِفي فَهو يديك، بين وذَاِتِه واَفْعاِلِه اَوصاِفِه ِفي وحداِنيِّةِبالْ لَه والْمناَدى ،

 ِصفَته، واْالَمانةُ فَهواَْألِمين علَيِهم، بثِّها ِفي لَه واَِذنت ِالَيِهم ِبِابالَِغها مرتهاَ اَلَِّذي اَسراِرحِبيِبِه، بعض الِْعزِّ معاِقِد اَهِل علَى يلِْقي وسلَّم علَيِه اُهللا َصلىّ وبرز ِ، ِبنِصيِبه ِمنها كُلٌّ واَخذَ الْمحاِسِن ِتلْك ِالَى الناَِّظرونَ فَذَهلَ سردا،

مالْكَِريوهةُ وامالْكَرو ،لُقُهخ اَفَاض دعا بم ردص ِمن ِتكرضح لىع نم هدعضاَِت اُهللا اَسوفُي ،ِتكِّمن قَترفَاَش ِن ِفياِفقَيِة الْخاهجذَا ِبوِد هبِب الْعّقَرالَم هارواَن ،كلِّ ِملَّتبِّ فَصارِه يلَيلَى ععِبِه آِلِه وحصالَةً وةً صِّمرتسم اددزي 

 ِفي ِبِه الْكَاِمِل اِْالتِّصاِل عاِئدةُ التّلَقِّي ذَِلك ِمن ِبي تعلَّق من وعلَى علَيّ وتعود اَمِلِه، غَايةَ التّرقّي ذَِلك ِفي يدِرك ِمعراجا، آتيته ما على ِزيادةً ِالَيك والدّنوِّ ِمنك الْقُرِب ِمن ِفيِه يرتِقي باب ِبها لَه وينفَِتح ِابِتهاجا روحه ِبها

لُِقِهمِعلِْمِه ظَاِهِرخِلِه، ومعو ِسبا اَكْتا ِبهادالَ ِبِه ذَاِتياًّ ِاتِّح بِغيي نع ظَِرين ،هدوهالَ شو ا اَِردِردوِاذَا ِاالَّ م قَّقحت ِه ِليِفي ،هدورو فَِانِّي كِهداُش ِهداُشو كالَِئكَتلَةَ ممحو ِشكرع اَنِّي كّاُِحب ّاُِحبذَا وه بِبيالْح ،بِّكفَِانْ ِلح 

قْتدا صمِفي تيعّاد قفَالصِّد ،كبوبحِانْ ملَ وّيخت ِلي تاذَكَرم أَلُكفَاَس ّملَ اَنْ اللَّهعجذَا تاِل ِلهيقَةً الْخِقيح لِْحقُِنيا تِبه ناِدِقيِّبالص محااَري ناِحِميّالر.  

  )6( ِصيغةٌ

ّملِّ اَللَّهص لَّمسو لىيِِّدناَ عٍد سّمحم لَى ويِِّدناَ آِل عٍد سّمحالَةً مالَ ص قَِطعنا، يهددالَ مو ِصرحنا يهددالَ عو ِهيتنا، يهداَم ّماَللَّه هِلغاَب ِف ِمنِريش اِتيلَوا صم حجرانُ ِبِه يزِمي اِتينسح دوعتو كَاترلَى ذَاِتِه بع ،ذَاِتي 

 ِالَيك، يوِصلُِني ِبمن اَوِصلِْني اَللَّهمّ مماِتي، وبعد حياِتي ِفي حاالَِتي، جِميِع ِفي تجلِّياَِتي، مجلى يكُونَ تّىح لَحظَاِتي، علَى ولَحظَاِتِه ساعاِتي، على وساعاِتِه ِنيّاِتي، علَى وِنيّاِتِه اَعماِلي، علَى واَعماِلِه ِصفَاِتي، علَى وِصفَاِتِه

ِنيعماجو نِبم ِنيعمجي ،كلَيع هسِّريو ِلي اِل ِمنمِة اْالَعاِلحّا الصِج مويب لْفَى ِليّالز كيلَد.  

  )7( ِصيغةٌ

ّملِّ اَللَّهص لَّمساِن وِة ِباللِّساِمعالْج ِة ِفيرضِة، الْحاِسعلَى الْوع ِدكباِمِع عاالَِت الْجِة، ِللْكَمّاِنيساِسِع اِْالناَلْو اِهِد ِفيشِة، الْمِّحيوّالر ددكَاِت عرالْح كَناَِتوّاِت السظَرالْحظَاِت واللَّحو ددعو نلِّيصِه الْملَيع ددعو ،اِتِهملَوص 

ددعو نالذَّاِكِري لَه ددعو ،الَةً اَذْكَاِرِهمص ِّقرا يهرون ِفي فَالَ اُذُِني ،ِصيعت ِّقريا وهرون ِفي اِنيِص فَالَ ِلسعي،ي ِّقريا وهرون ِفي فَالَ قَلِْبي ،ِصيعي ِّقريا وهرون ِفي ِديسج فَالَ كُلُّه ِصيعي.  

  )8( ِصيغةٌ

اَللَّهمّ ياربّ سيِِّدنا محمٍّد وآِل سيِِّدناَ محمٍّد، اَسأَلُك ِبحقِّ سيِِّدناَ محمٍّد وآِل سيِِّدناَ محمٍّد اَنْ تصلِّي على سيِِّدناَ محمٍّد وآِل سيِِّدناَ محمٍّد، صالَةً تذِْهب ِبها أَحزاِني، وتثَبِّت ِبها جناِني، وتطَهِّر ِبها ِلساِني، وتقَوِّي ِبها 
 اَركَاِني، واَتقَلَّب ِبِسرِّها ِفيما

 اِبيحاَصو اباَِتيقَرو اِنيوِاخو الَِدياَوو ِليلَى اَهعو ّلَيا عهكَاترب دوعتو ،الَِنيعو ِسرِّي ِفي ،ناَِنيا عما ِفيِبِسرِّه قَلَّباَتو ،كَاِنيا اَرِبه قَوِّيتو ،اِنيا ِلسِبه طَهِّرتو ،اِنينا جِبه ثَبِّتتو ،اِنيزا أَحِبه ذِْهبالَةً تٍد، صّمحيِِّدناَ مس

.ناِحِميّالر محا اَري ِتكمحِبر ،رٍىء قَِدييلَى كُلِّ شع كِّان اِنيرِجيو 
 
 

Shalawat Habib Husain bin Muhammad al-Haddad 

 

َو�1َِّْ= َو2َْ+ِ ِ� اِ�ِ� َو�َ�� Kِ6ْا�Pَِّ� ا�*ََّ!5ِ �2َِ"5ِ ُ,َ+	ٍَّ/ 1َ
ِِّ/�Xَ َ��َ� 2َ#ِّ ا��َُّ@=َّ  

Artinya: “Ya Allah, berikanlah shalawat dan salam sejahtera kepada pemimpin kami Nabi Muhammad pemilik Nasab yang 
mulia dan semoga shalawat tercurah kepada para  

keluarga dan para sahabat beliau.  

Penjelasan:  



Shalawat ini dinisbahkan kepada salah seorang wali besar yang merupakan salah satu dzurriyat (keturunan Rasulullah) yaitu 
Habib Husain Bin Muhammad al-Haddad  

Radhiyallahu Anhu.  

Pengarang Kitab al-Qaul al-Lathif Fi Bayan al-Nasab al-syarif, Habib Abu Bakr Bin  

Abdullah al-Atthas mengatakan: sewaktu Habib Hadi Bin Abdullah al-Hadar Banyu wangi hadir ke rumah ku di pekalongan 
setelah beliau menghadiri acara peringatan haul ke-30 Habib al-Quthb Ahmad Bin Abdullah Bin Thalib al-Atthas, Habib Hadi 

Bin Abdullah al-Hadar berkata: “Setelah Habib Husain Bin Muhammad al-Haddad wafat, beberapa tahun kemudian aku 
melihat beliau hadir di majelis kami, beliau duduk bersila sambil membaca dan mengulang-ulang shalawat :  

  .ِ�ْ+ِ# ا��َُّ��َّ َ��ِّ َ��َ� َ�
ِِّ�َ	� ُ�َ��ٍَّ� AِBِ��َ ا�/Aِ4ََّ ا�:َّ

Sehingga aku tambahkan redaksi:  

  . َو�َ�� اِ�ِ� َوَ�ْ�ِ.ِ� َوَ��ِّْ�

  

Penulis menemukan data ini dari kitab:  al-Qaul al-Lathif Fi Bayan al-Nasab al-syarif,   
karya Habib Abu Bakr Bin Abdullah al-Atthas.  
Di antara karya-karya Habib Abu Bakr Bin Abdullah al-Atthas:  
1) Risalah al-kautsar.   
2) Mafatih al-Saadat Fis Shalawat Ala Sayyidi al-Sadat.  
3) al-Qaul al-Lathif Fi Bayan al-Nasab al-syarif.  
 

Shalawat Haibah 
 

ALLAHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMAD SHOLAATAN TULQII BIHAR RU’BA WAL HAIBA FII QULUUBIL KAAFIRIN WAL 

MUSYRIKIIN WAZH ZHOLIMIIN WAL MUNAAFIQIIN WAL MUFSIDIIN WA ALAA AALIHI WA SHOHBIHI WA SALIM. 

shalawat ini dinamakan SHALAWAT HAIBAH. 
diamalkan tiap-tiap selesai sholat 5 waktu seikhlasnya atau boleh juga sebanyak 41x. Untuk kewibaw 

 

Shalawat Ibrahimiyah 

	َ
ٍ- َآَ�� َ��َرْآَ@ 3�َ�َ (
-"� ِإْ�َ�اِهْ
َ	 َوw 3�َ�َِل (
-"� ِإْ�َ�اِهْ�Aَ�ُ �"-

ٌ- wِل (ْ7ِ�َ -ُ
ْ�ِ�َ Gَ Y8 ا�1���
� ِإ"

Allaahuma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad, kamaa shallaita ‘alaa sayyidinaa Ibraahiim 

wa ‘alaa aali sayyidinaa Ibraahiim. Wa baarik ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad, kamaa 

baarakta ‘alaa sayyidinaa Ibraahiim wa ‘alaa aali sayyidinaa Ibraahiim. Fil’aalamiina innaka hamidun-majiid. (1/3 kali) 

“Yaa Allah, limpahkanlah shalawat kepada Baginda Muhammad dan keluarga Muhammad sebgaimana Engkau melimpahkan 

shalawat kepada Baginda Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Limpahkanlah berkah kepada Baginda Muhammad dan keluarga 

Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan berkah kepada Baginda Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya 

Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia” 

Berkata Al Imam Sayuthî dalam Al-Hirz al-Ma’ânî: “Saya telah membaca keterangan Al-Subkî yang diterimanya dari ayahnya 

di dalam Al-Thabaqat, katanya: Sebaik-baiknya shalawat untuk dibaca dalam bershalawat, ialah bunyi shalawat yang dibaca 

di dalam tasyahhud (yang diriwayat-kan oleh Bukhârî dan Muslim). Maka barangsiapa mem-bacanya, dipandanglah ia telah 

bershalawat dengan sem-purna, dan barangsiapa membaca selainnya, maka mereka tetap berada dalam keraguan, karena 

bunyi lafazh-lafazh yang diriwayatkan oleh Bukhârî Muslim itu, adalah lafazh shalawat yang sering diajar oleh Nabi sendiri dan 

yang sering di 

 
Shalawat Ismu A'dzham 

 

Disusun oleh Al-Imam As-Sayyid Syekh Taqyudien Ad-Damsiq Al Hanbaly rhm 

inilah diantara sholawat yang mempunyai banyak fadhilah.Kebesaran dan ke agungan sholawat ini telah banyak dibuktikan 

oleh para Alim Ulama Shalaf.Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani sendiri telah mencantumkan Sholawat ini didalam kitab 

beliau Sa’adatud dara’in. Sholawat inilah yang sering digunakan sebagai wasilah untuk bertemu dengan Nabiyullah Khidir AS. 

Sebelumnya membaca tawasul Fatihah sbb ; 
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Al-Fatihah…( niatkan )… kepada al-Walid al-Imam al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya dan Sayyidul Walid Al-Habib 

Alwi bin Ahmad Bahsin, Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaff, dan Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhaani, dan semua guru-guru 

beliau, dan kepada Al-Imam Shohibus sholawat Syaikh Muhammad Taqyudien Ad-Damsiq, dan semua Rijal Ghoib, dan 

semua arwah dari golongan mereka yang suci, juga kepada semua para ahli Taubat, dan semua pemimpin mereka. Kepada 

Nabi Allah Sayyidina Khidhir AS, dan kepada kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW. Al-Fatihah … 

Inilah redaksi Sholawat tersebut. 
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Sholawat A’dhoom lii Rijalil Ghoib : 

“ALLAHUMMA INNII ASALUKA BISMIKAL A’DZOMIL MAKTUUBI NUURII WAJHIKAL A’LAL MUABBADID DAAIMIL 

BAAQIIL MUKHOLLADI FII QOLBII NABIYYIKA WA RASUULIKA MUHAMMADIN, WA ASALUKA BISMIKAL 

A’DZOMIL WAAHIDI BIWAHDATIL AHADIL MUTAAL AN WAHDATIL KAMMI WALADADIL MUQADDSI AN KULLI 

AHADIN WA BIHAQQI BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. KUL HUWALLAHU AHAD ALLAHUS SAMAD LAMYALID 

WALAM YUULAD WALAM YAKULLAHU KUFUWAN AHAD. AN TUSHOLLII ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN SIRRI 

HAYAATIL WUJUUD. WASSABABIL A’DZOMI LIKULLI MAUJUDIN, SHOLATAN TUTSABBITU FII QALBII IMAANA, 

WA TUHAFFIDZUNIIL QURAN. WA TUFAHHIMUNI MINHUL AYAATI WA TAFTAHULII BIHAA NUUROL JANNATI 

WA NUURON NA’IMI WA NUURON NADZORI ILAA WAJHIKAL KARIIM WA ALAA AALIHII WA SHOHBIHI WA 

SALLIM WALHAMDULILLAHI ROBBIL ‘ALAMIN ” 

Terjemah dan ma’nanya : 

`Ya Allah aku mohon kepadaMu dengan AsmaMu yang Agung, yang tertulis dari cahaya wajahMU yang maha Tinggi dan 

maha Besar, yang kekal dan abadi, di dalam kalbu Rasul dan NabiMU Muhammad SAW.Aku memohon dengan AsmaMU 

yang Agung dan Tunggal dengan kesatuan yang manunggal, yang Maha Agung dari kesatuan jumlah, dan maha Suci dari 

setiap sesuatu, dan dengan hak BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM. QULHUALLAHU AHAD. ALLAHUSSHOMAD. LAM YALID 

WALAM YULAD WALAM YAKUL LAHU KUFUWAN AHAD. Semoga Engkau limpahkan shalawat kepada junjungan kami 

Muhammad SAW, rahasia kehidupan yang ada, sebab terbesar bagi semua yang ada, dengan shalawat yang menetapkan 

iman dalam dadaku, dan mendorongku agar menghapalkan Alquran, dan memberikan pemahaman padaku akan ayat-

ayatnya, membukakan padaku dengannya cahaya surga dan cahaya nikmat, serta cahaya pandangan kepada wajahMu yang 

Mulia, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.Limpahkan pula salam sejahtera padanya.` 

Catatan dan cara : 

Ini shalawat As-syekh Al-Arif Al-Imam As-sayyidi Muhammad Taqiuddin Ad-Damsyiq ( Shahib Aqidatul Ghaib wa Thariq Rijalul 

Ghaib Qodasallahu Sirrohu wa Nafa`na bihi.Amin ) Tertulis dalam kitab Saadatud Dara`in karya Syekh Yusuf bin Ismail An-

Nabhani.Dalam satu risalahnya tentang Ismul A`dhom disebutkan faedah tasarruf dengan shalawat ini mengandung rahasia 

luar biasa, antara lain : 

1. Jika dibaca 100x tiap hari akan mendapatkan kedudukan wali dari Auliya Allah. 

2. Apabila dibaca 1000x tiap hari, engkau akan dapat memberi nafkah secara ghaib.Dengan kata lain bila ada keperluan 

masukkanlah tanganmu kedalam satu, maka akan engkau dapatkan yang engkau perlukan. 

3. Untuk membinasakan orang zholim, dibaca pada malam sabtu 1000x maka engkau akan melihat keajaibannya, 



kebinasaannya.( hati-hati jangan sembarangan, bisa kena diri sendiri ) 

4. Untuk mencegah perampok dan musuh yang banyak, ambillah segenggam tanah dari bawah telapak kaki sebelah kiri, 

bacakan shalawat ini 7x, tiupkan pada tanah tersebut ( dijampikan ) dan lemparkan kearah dimana musuh/perampok berada, 

akan terjadi kebinasaan pada mereka seketika. 

5. Untuk mengembalikan barang hilang dam melunasi hutang, bacalah tiap hari 7x.Tiap mulai satukali diniatkan pahala yang 

engkau baca dihadiahkan keHadratun Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, serta pada Rijalul Ghaib dan Ashaabun Naubah 

dan kepada pemimpin mereka. Dan berniat bila hajatmu tercapai engkau bersedekah dengan makanan dan pahalanya untuk 

mereka. Atau kau dapat memberi makan orang miskin sebagai terima kasih kepada Allah karena barokah merekalah dan 

shalawat ini sehingga hajatmu tercapai.Insya Allah. 

6. Untuk sakit kepala, demam, sakit mata, migran ( sakit kepala sebelah ) dibacakan pada air mawar 7x dan diminumkan pada 

sisakit.Insya Allah sembuh ! 

7. Untuk melancarkan air susu bagi manusia atau hewan ternak, ambil air dari mata air ( sumur ) baca shalawat ini 7x 

diusapkan pada teteknya dan diminum, maka air susunya akan banyak.Insya Allah. 

8. Untuk kencing tersumbat ( kencing batu ) dan wanita yang akan melahirkan ( susah melahirkan ) dibacakan seperti diatas. 

9. Untuk sesak nafas, medu, rasa takut, sering mimpi yang tidak enak/menakutkan, masuk angin, sakit dada, TBC, sulit tidur 

bikinlah air jampian seperti tadi dan dikerjakan / diminum MALAM HARI. 

10. Dibaca untuk perempuan/laki-laki agar cepat menemukan jodohnya, dibikin air diminumkan pasti banyak yang 

menyukainya dan cepat menemukan jodohnya. Sudah dibuktikan !! 

11. Bila didawamkan/rutin dibaca 100x setiap hari selama 40 hari, engkau akan menjadi seorang Arif mungkin Kasyaf. 

12. Untuk wanita yang menginginkan anak/mandul dibaca diair seperti diatas pada MALAM JUM`AT dan diminumkan 

kemudian dicampur oleh suaminya pada malam itu juga, dia akan hamil, Insya Allah yang telah dicoba pada air untuk 

diminumkan dan dimandikan. 

Catatan 

Semua faedah shalawat tersebut kami dapatkan dari Syaikhina Habib Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihab dan Al Mukarom 

As syekh Al Mursyid Al-Ustadz Ali Umar Toyyib,Palembang. 

Sholawat ini adalah salah satu dari amalan tetap kami. Dan mempunyai kedudukan khusus, karena secara pribadi banyak 

diijazahkan oleh guru-guru kami untuk diamalkan dan jangan ditinggalkan. 

Antara lain yang mengijazahkan : 

• Al-HAbib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya - Pekalongan  

KH. Ali Umar Toyyib. Palembang 

• Habib Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihab Palembang 

• KH.Hanifun Nusuk ( Gus Nif ),Krapyak Pekalongan 

• Habib Hasan bin Ahmad bin Hasan Al-Bahr Sukabumi 

• Ajengan KH. Fathilah Sukabumi 

Cara pengamalan sholawat ini : 

Sholawat ini termasuk salah satu sholawat yang mempunyai asror yang luar biasa. Ijazah yang ada pada kami adalah dibaca 

1 kali setiap ba`da sholat fardhu atau 3 kali setiap shubuh dan maghrib. Jika mempunyai hajat dibaca 100 kali. Sebaiknya 

malam jum`at. Sholawat ini termasuk sholawat yang Multifungsi dengan kata lain dapat digunakan untuk niat apa saja. 

Cara penggunaannya dengan dibaca 7 kali. Setelah membaca fatehah tawasul, maka baca lagi fatehah baru sholawat 

( Fatehah + Shalawat ). Diulangi 7 kali.( Cara membaca fatehah adalah cara dibaca senafas ) 

Cara yang ini diajarkan pada kami oleh Habib.Muhammad bin Ali Syihab. Dan Masya Allah menurut kami ini sangat mujarab. 

Sering sekali kami takjub dengan hasilnya. 

Menurut Al-Maghfurlah KH. Kholil Bisri, Rembang bagi siapa yang mempunyai hajat, misalnya berniat akan pergi Haji, 

sholawat tersebut dibaca 100 x. Coba saja ! 



Shalawat ini memiliki banyak sekali faedah seperti yang diriwayatkan oleh Syech Taqiyuddin Ad Dimsyaaqi, faedah atau 

manfaatnya antara lain : 

1. Barang siapa yang membacanya tiap-tiap hari 100x, maka ia akan diberi pangkat wali 

2. Memudahkan rizqi 

3. Mengalahkan musuh 

4. Mengembalikan barang yang hilang atau orang minggat 

5. Memudahkan membayar hutang 

6. Jika dibaca 1000x setiap hari, maka akan mendapatkan rizqi dari alam ghaib 

7. Untuk menyembuhkan segala penyakit, dengan cara dibacakan pada air dan diminumkan kepada orang sakit 

8. Mengusir jin atau setan dari badan orang atau manusia dengan cara dibacakan pada air dan diminumkan orang yang 

kerasukan 

9. Menghilangkan rasa susah, cemas dan sedih 

10. Melepaskan atau menghilangkan sihir 

11. Membebaskan dari penjara 

12. Menghasilkan segala maksud 

13. Memudahkan untuk mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW 
14. Dan msh banyak lagi kegunaan lain 
 

Shalawat Jami'ah 
 

	ِ$ْ�ِ  ِْ�َ�ـِٰ� ا���
ِ	 ا��ِ�  ا�

	/ٍُ- َ�ْ)َ:َ"� 3�َ�َ َوَ��ِرْك َوَ(�&ْ	 DIَ& َا���Aَ�ُ 3�َ�ََو  ِ�ِw, 3�َ�َـ6ِ َو

�ِء َ,ِ�َْ=ِ"ْpَا �َ
ْ�ِ)َ��Dَ�ْ َو3�َ�َ ,َواْ�ُ�ِْ=ْ,ِ Dَ
ْoِ��َ
�ِشا َوَ�Lِ�َ�َ اْ�َ�ـْ)ِت َوَ�َ�ـGِ َوِإْ(َ�ا8ِْ
Dَ َوِ�ْْ1َ�  ,َأْ,1ِ�َْ
َ� اْ�َ� Lِ�َoِ َو3�َ�َ ,


َ� اpَْوِ�َ
ـ�ِء َو3�َ�َْAِ�ِ�
َ� ,Gَ�ُ�ْ�ِ َوِ(1َُ  َ�� َ�َ-َد َوَ"َ%LٍAَ�ْ�َ qٍ ُآY8ِ &D ,اْ�ُ�ْ�ِ�ِ�ْ
َ� ِ�َ=�ِدَك َ,ِ�ْ
6ِ َو3�َ�َ ,َوا�ـ?ْ�ِw  
"Ya Allah! Limpahkanlah rahmat, kesejahteraan dan keberkatan ke atas penghulu kami Muhammad dan ke atas keluarganya, 
sekalian Nabi, Rasul, Jibril, Mikail, Malaikat Maut dan Pemikul-Pemikul Arasy, serta ke atas sekalian Malaikat , wali-wali dan 
orang-orang yang soleh, pada setiap kelipan mata dan hembusan nafas sebanyak mana luasnya ilmuMu. Perkenankanlah, ya 
Allah!" 

 
Shalawat Jibril Muthowwif bin Nuur  

ALLAAHUMMA SHOLLI ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADININ NUUR IL KAAMILI WA 

ALAA SAYYIDINAA  JIBRIILA AL-MUTHOWWIFI BINNUURI ROSUULI ROBBIL AAL AMIIN YAA QORIIBU YAA MUJIIBU YAA 

SAMII ADDU'AA-I YAA LATHIIFAN BIMAA YASYAA'U NAWWIR ILLAAHUMMA ALAINAA QULUUBANA WAQUBUURONAA WA 

ABSHOORONAA WABASHOO IRONA BIROHMATIN MINKA YAA ARH AMAR ROOHIMIIN.  

Manfaat Sholawat Ini : 

Sholawat untuk memperoleh salam dan sambutan para malaikat saat ajal menjelang, minimal dibaca 3x setiap selesai sholat 

fardhu dilakukan. Salam dan kebahagiaan Rasulullah Saw di alam barzakh, menyambut pemilik ruh ini ketika di dunia 

seringkali membacakannya hingga menyatu dalam kelembutan sifatnya. 
 

Shalawat Ma'rifat  

ALLOOHUMMA KAMAA ANTA AHLUH; SHOLLI WASALLIM WABAAR IK ‘ALAASAYYIDINAA 

WAMAULAANAA,WASYAFII’INAA,WAHABIIBINAA,WAQURROTI A’ YUNINAA MUHAMMADIN SHOLLALLOOHU’ALAIHI WASALLAMA 

KAMAA HUWA AHLUH; NAS-ALUKALLOOHUMMA BIHAQQIHI AN T UGHRIQONAA FII LUJJATI BAHRIL WAHDAH; HATTAA LAA 

NAROO WALAA NASMA’A, WALAA NAJIDA WALAA NUHISSA, WA LAA NATAHARROKA WALAA NASKUNA ILLAA BIHAA; 

WATARZUQONAA TAMAAMA MAGHFIROTIKA YAA ALLOH, WATAMA AMA NI’MATIKA YAA ALLOH, WATAMAAMA MA’RIFATIKA 

YAA ALLOH, WATAMAAMA MAHABBATIKA YAA ALLOH, WATAMAA MA RIDLWANIKA YAA ALLOH; WASHOLLI WASALLIM 

WABAARIK ‘ALAIHI WA’ALAA AALIHI WASHOHBIH. ‘ADADAMA A AHAATHOBIHII ‘ILMUKA WAAHSHOOHU KITAABUK; 

BIROHMATIKA YAA ARHAMAR-ROOHIMIIN, WALHAMDU LILLAAH I ROBBIL’AALAMIIN………….  (7X) 

 

Artinya : Yaa Alloh, sebagaimana keahlian ada pada-MU, limpahkanlah sholawat salam barokah atas Junjungan kami, 

Pemimpin kami, Pemberi Syafa’at kami, Kecintaan kami, dan Buah jantung hati kami Kanjeng Nabi Muhammad Shollallohu 

‘Alaihi WaSallam yang sepadan dengan keahlian Beliau, kami bermohon kepada-MU Yaa Alloh, dengan hak kemuliaan Beliau, 

tenggelamkanlah kami didalam pusat dasar samudra ke-Esaan-MU sedemikian rupa sehingga tiada kami melihat dan 

mendengar, tiada kami menemukan dan merasa, dan tiada kami bergerak maupun berdiam, melainkan senantiasa merasa 

didalam samudra Tauhid-MU dan kami bermohon kepada-MU Yaa Alloh, limpahilah kami ampunan-MU yang sempurna Yaa 

Alloh, ni’mat karunia-MU yang sempurna Yaa Alloh, sadar ma’rifat kepada-MU yang sempurna Yaa Alloh, cinta kepad-MU dan 

menjadi kecintaan-MU yang sempurna Yaa Alloh, ridho kepada-MU dan memperoleh ridho-MU pula yang sempurna Yaa Alloh. 



Dan sekali lagi Yaa Alloh, limpahkanlah sholawat salam dan barokah atas Beliau Kanjeng Nabi dan atas keluarga dan 

sahabat Beliau sebanyak bilangan segala yang diliputi oleh Ilmu-MU dan termuat di dalam Kitab-MU, dengan Rahmat-MU Yaa 

Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan segala puji bagi Alloh Tuhan seru sekalian alam. 

Pada awal bulan Juli 1959. Hadlrotus Syekh Al-Mukarrom Romo KH Abdoel Madjid Ma’roef, Pengasuh Pesantren 

Kedunglo, Desa Bandar Lor, Kota Kediri, menerima “alamat ghoib”- istilah Beliau - dalam keadaan terjaga dan sadar, 

bukan dalam mimpi. Maksud dan isi alamat ghoib tersebut kurang lebih: “supaya ikut berjuang memperbaiki mental 

masyarakat lewat jalan bathiniyah”. 

Sesudah menerima alamat ghoib tersebut Beliau sangat prihatin. Kemudian mencurahkan / memusatkan kekuatan 

bathiniyah, bermujahadah (istilah Wahidiyah), bermunajat / mendekatkan diri kepada Alloh memohon bagi 

kesejahteraan ummat masyarakat, terutama perbai-kan mental / akhlaq dan kesadaran kepada Alloh wa Rosuulihi. Do’a-

do’a / amalan yang Beliau perbanyak adalah do’a sholawat, seperti Sholawat Badawiyah, Sholawat Nariyah, Sholawat 

Munjiyat, Sholawat Masisiyah dan masih banyak lagi. Boleh dikatakan bahwa hampir seluruh doa yang beliau amalkan 

untuk memenuhi maksud alamat ghoib tersebut adalah do’a Sholawat. Seakanakan boleh dikatakan bahwa seluruh waktu 

beliau tidak ada yang tidak dipergunakan untuk membaca sholawat. Suatu contoh ketika bepergian dengan naik sepeda, 

beliau memegang stir sepeda dengan tangan kiri, sedang tangan kanan Beliau dimasukkan ke dalam saku baju untuk 

memutar tasbih. Untuk amalan Sholawat Nariyah misalnya Beliau sudah terbiasa mengkhatamkannya dengan bilangan 

4444 kali dalam tempo kurang lebih 1 (satu) jam.  

Banyaknya bilangan bacaan yang ditempuh dalam waktu sesing-kat itu bagi Beliau tidaklah mustahil. Itulah yang 

dinamakan “KAROMAH” yang diberikan oleh Alloh kepada sebagian Waliyulloh. Karomah tersebut lazimnya disebut 

“thoyyul-waqti” (melipat/menyingkat waktu) sebagaimana karomah yang serupa yang disebut “thoyyul-ardli” (melipat/ 

memperpendek jarak bumi). Yakni suatu jarak / jangka waktu yang umumnya harus ditempuh dalam waktu yang lama 

(beberapa jam/hari/ minggu), bagi sebagian waliyulloh yang diberi karomah di bidang itu bisa ditempuh hanya beberapa 

saat saja. Bahkan ada yang hanya dalam waktu sekejap mata. Dalam Al Qur an, Alloh menghikayahkan seorang pengikut 

Nabi Sulaiman yang diberi kemampuan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman dalam waktu 

sekejap mata : 

 أْن Bw  ِ�ِ Dَ=ْJَـِْ
Gَ ِإّ"� ا�ِ�َ��ِب ِ�َ� ِ�ْ�ٌ	 ِ�ْ�َ-Fُ ا�aِي Jَ�َل-Bَ�ْ� Gَ
 ]ـَْ�Gَ8 ِإَ�ْ

(D40 ا���) 

Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari kitab “aku akan mendatangkan singgasana itu kepadamu sebelum kamu 
berkedip” (Q.S. An Namli 40). 

Pada awal Tahun 1963 Beliau menerima alamat ghoib lagi, seperti yang Beliau terima pada tahun 1959. Alamat yang ke 

dua ini bersifat peringatan terhadap alamat ghoib yang pertama. Maka Beliaupun mening-katkan mujahadah / ber-dhepe-

dhepe-nya kepada Alloh, sehingga kondisi fisik / jasmani Beliau sering terganggu, namun tidak mempenga-ruhi kondisi 

bathiniyah Beliau. 

Tidak lama dari alamat ghoib yang ke dua itu, masih dalam tahun 1963, beliau menerima lagi alamat ghoib dari Alloh, 

untuk yang ke tiga kalinya. Alamat yang ke tiga ini lebih keras lagi dari pada yang kedua “Malah kulo dipun ancam menawi 

mboten enggal-enggal ngelaksanaaken” (malah saya diancam kalau tidak cepat-cepat melaksanakan). Demikian kurang 

lebih penjelasan beliau “Saking kerasipun peringatan lan ancaman, kulo ngantos gemeter sak bakdanipun meniko” (karena 

kerasnya peri-ngatan dan ancaman, saya sampai gemetar sesudah itu), tambah Beliau. Sesudah itu semakin bertambahlah 

prihatin, mujahadah, taqorrub dan permohonan Beliau ke Hadlirot Alloh. 

Dalam situasi bathiniyah yang senantiasa ber-tawajjuh ke Hadlirat Alloh wa Rosulihi itu (masih dalam tahun 1963), beliau 

menyusun suatu do’a sholawat. ”Kulo lajeng ndamel oret-oretan” (saya lalu membuat coretan), istilah Beliau. “Sak derenge 

kulo inggih mboten angen-angen badhe nyusun sholawat” (sebelumnya saya tidak berangan-angan menyusun Sholawat). 

Beliau menjelaskan : “Malah anggen kulo ndamel namung kalian nggloso” (bahkan dalam menyusun saya hanya dengan 

tiduran). 

Yang dimaksud do’a sholawat yang baru lahir dari kandungan bathiniyah yang bergetar dalam frekuensi tinggi kepada 

Alloh wa Rosuulihi, bathiniyah yang diliputi rasa tanggung jawab dan prihatin terhadap ummat masyarakat, adalah 

Sholawat sebagai berikut : 

ة َوَ�ِ=ـْ
=ـَِ�� َو2َِ%ـْ
1َِ�� َوَ�ــْ):َ"ـ�ْ َ�ـ3�ََ(ـّ
ــِ-"ـَ� َو�ـَ�ِرك َوَ(ـّ�ْ	 IَـDّ , َأْهـُ�ْ  َأ"ـَْ@ َآَ�� َا�ّ�ُ/	�Aَ�ُ 3ـ�ٍ-ِ َأْ�ـُ
ـِ�ـَ�� َوJُـ�Iَ Mُا  ِ
ْ�َ�َ 	َ�Jَـَ�� َأْن �ـAَِ.&ِ  ا�ّ�ـُ/	 َ"ْ$ـَ{Gَ�ُ , َأْهـُ�ْ  ُهَ) آَ�� َوَ(�ِkْBُ 38ِ Lِ7�ُ 
�Aْ�َ 3 , اْ�َ)ْ�َ-ْة� َوَ: َ"7َِ- و: َو:َ"6َ�َ$ْ َ"َ�ى : َ�qAِ"ُ :ك َو�Aَ��ُزJَــَ�� , ِ�َ/� ِإّ: َ"ْ$ُ�َ� َو: َ"ـَْBََم َو�َ�ـBَ ف�ـِ�ـGْ َوBََ��َم , 1ْ�َ�8َِِـِ�Gْ َوBََ��َم ْ, ِ"1َْ��ـGِ  َوBََ��َم , kْ�َ GْBِـ=Aَ�َ , َم�ـَ�Bََو 
Gْ"ِا(َـrْر , DّـIََو 	ْ&�)َرْك َو�َوَ�  ِ
ْ�َ�َ  ِ�ِw3�َ�ََو  ْ=ِAْIَط َ�� َ�َ-َد , َو�َأَ�  ِ� G�ُ�ْ�ِ Fُ�َوَأْ�َ?ـ Gْ�ُ��اِ�ِ�ْ
� َأْرَ�َ	 �ـَ� ِ�َ�ْ�َ�ـِ�Gَ , ِآَ�ِ اْ�ـ1َ�َ�ِ�ــْ
� َرّبِ Mِ  َواAَ�ْـْ�ـُ- , ا�

“Niki kulo namekaken Sholawat Ma’rifat” (Ini saya namakan Sholawat Ma’rifat), penjelasan Beliau. 

Dalam sholawat tersebut belum ada kalimat ��َ Mَأ setelah kalimat َم�ــََ�B  ف� B dan seterusnya seperti yang ada sekarangـGِ َ�ـkْـــ
ini . 

Kemudian Beliau menyuruh tiga orang supaya mengamalkan sholawat yang baru lahir tersebut. Tiga orang yang Beliau 

sebut sebagai pengamal percobaan itu ialah Bapak Abdul Jalil (almarhum) seorang tokoh tua (sesepuh) dari desa 

Jamsaren, Kota Kediri, Bapak Mukhtar (seorang pedagang dari desa Bandar Kidul, Kota Kediri), dan seorang santri 

pondok Kedunglo yang bernama Dakhlan, dari Demak, Jawa Tengah. Alhamdu lillah, setelah mengamalkan sholawat 
tersebut mereka menyampaikan kepada Beliau bahwa mereka dikaruniai rasa tenteram dalam hati, tidak ngongso-ngongso 

dan lebih banyak ingat kepada Alloh. Setelah itu Beliau menyu-ruh lagi beberapa santri pondok supaya mengamalkannya. 

Alhamdulillah, hasilnya juga sama seperti yang diperoleh oleh tiga orang tersebut di atas. 



Beberapa waktu kemudian (masih dalam tahun 1963) bertepatan dengan bulan Muharram Beliau menyusun Sholawat lagi 

yaitu : 

	/ُ
ـ&ِ-"ـَ� wلِِ وَ�ـAَ�ُ 3�َـ�ٍ- َ(ـّ
ِـِِ-"ـَ� 3�َ�َ َوَ��رْك َوَ�)ِّـْ	 �َ , DّIَ�(َ,َاْد َ�ـ�َواِ,ـُ- , َأَ�ْ- َ�� َ��َواِ�ـُ- ��)َ -ْ�Aَ�ُ , &D38ُِآ LAَ�َْـ�  ٍٍٍq%َـ"َ َوَأْ�َ-اِدFْ َو8ُـُ
ـْ)rَ�Bِِ  اMِ َ�ـ1ُْ�ْ)َ��ِت 1َ�ِـَ-ِد و

Sholawat tersebut kemudian diletakkan pada urutan pertama dalam susunan Sholawat Wahidiyah. Karena lahirnya 

Sholawat ini pada bulan Muharram, maka Beliau menetapkan bulan Muharram sebagai bulan kelahiran Sholawat 

Wahidiyah yang diperingati ulang tahunnya dengan pelaksanaan Mujahadah Kubro Wahidiyah pada setiap bulan tersebut. 

Untuk mencoba khasiat sholawat yang kedua ini, Beliau menyuruh beberapa orang supaya mengamalkannya, Alhamdulillah, 
hasilnya lebih positif lagi. Yaitu mereka dikarunia oleh Alloh, ketenangan bathin dan kesadaran hati kepada Alloh yang 

lebih mantap. 

Semenjak itu Beliau memberi ijazah Sholawat  tersebut secara umum, termasuk para َأْهـ�ــُْ  َأ"ــَْ@ آــََ�� �ّ�ـُ/ــ	 dan َ��َوا�ـــِــُ- َا��ـــــُ/	
tamu yang sowan (berziarah) kepada Beliau. Disamping itu, Beliau menyuruh seorang santri untuk menulis sholawat-

sholawat tersebut dan mengirimkannya kepada para ulama / kyai yang diketahui alamatnya dengan disertai surat 

pengantar yang beliau tulis sendiri. Isi surat pengantar itu antara lain; agar sholawat yang dikirim itu bisa diamalkan oleh 

masyarakat setempat. Sejauh itu tidak ada jawaban negatif dari para ulama / kyai yang dikirimi. 

Dari hari ke hari semakin banyak yang datang memohon ijazah amalan Sholawat Wahidiyah. Oleh karena itu Beliau 

memberikan ijazah secara mutlak. Artinya disamping diamalkan sendiri supaya disiarkan / disampaikan kepada orang lain 

tanpa pandang bulu. 

Sejak sebelum lahirnya Sholawat tersebut, di masjid Kedunglo setiap malam Jum’at (secara rutin) diadakan pengajian 

kitab Al-Hikam yang dibimbing langsung oleh Hadhrotul Mukarrom Muallif sendiri. Pengajian tersebut diikuti oleh para 

santri, masyarakat sekitarnya dan beberapa kyai dari sekitar kota Kediri. Pada suatu pengajian rutin tersebut, Sholawat 

“ALLOOHUMMA KAMAA ANTA AHLUH …..” ditulis di papan tulis dan Beliau menerangkan / menjelaskan hal-hal yang 

terkandung di dalamnya, kemudian memberi ijazah secara mutlak pula untuk diamalkan dan disiarkan disamping Sholawat 

“ALLOOHUMMA YAA WAAHIDU…”. 

Dengan semakin banyaknya orang yang memohon ijazah dua sholawat tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan, Bapak 

KH Mukhtar, Tulung agung, seorang pengamal Sholawat Wahidiyah yang juga ahli khoth (kaligrafi / tulis Arab) membuat 

lembaran Sholawat Wahidiyah yang terdiri dari “ALLOOHUMMA KAMAA ANTA AHLUH .....” dan “ALLOOHUMMA YAA 

WAAHIDU .…”. Pembuatannya menggunakan stensil yang sederhana dan dengan biaya sendiri serta dibantu oleh 

beberapa orang pengamal dari Tulungagung . 

Pengajian kitab Al-Hikam yang dilaksanakan setiap malam Jum’at itu, atas usulan dari para peserta yang menjadi Pegawai 

/ Karyawan, dirobah menjadi hari Minggu pagi sampai sekarang. Sebelum pengajian kitab Al-Hikam didahului dengan 

Sholat Tasbih berjama’ah dan Mujahadah Sholawat Wahidiyah. Pada suatu Pengajian kitab Al-Hikam (masih dalam tahun 

1963) Beliau menjelaskan tentang “HAQIQOTUL WUJUD” sampai pengertian dan penerapan “BIHAQIQOTIL 

MUHAMMA-DIYYAH” yang dikemudian hari disempurnakan dengan penerapan “LIRROSUL-BIRROSUL”. Pada saat itu 

tersusunlah Sholawat yang ke tiga yaitu : 

Sَـ�ِ%ـfَ�6َ �ِ�ْUَ�ْة اTَ�Vْمُ  ا�Tَ�!َوا� 

Aَ
 ْا�Xَdَْم َهـ�ِدَي اX �ِ�ْUَ�ْـُْ�َر َ�َ�ـِْ

 َأْدِرآـْـــ*ــِ�ُ  َوُرْوَ"ــ� وَََأ2ْــَ�ـُ�

 8ّـ*ـِـْ� و�َر َأ8ـًَ/ا َ�ـَ�ـْ	ـُ� َ%ـَ$ــْ/

uَـْــ
 1ِـَ�اآـَ� 1َـ
0ـِ/ْى �6َ ِ��  َوَ�

 َه�ِ�َ_� fَـUـ�Vًْ ُآـْ*ـُ� �ـَُ�د�ِ ْن %ـَ'

Sholawat yang ke tiga ini disebut “SHOLAWAT TSALJUL QULUB” (Sholawat salju hati / pendingin hati). Nama 

lengkapnya “SHOLAWAT TSALJUL GHUYUUB LITABRIIDI HAROROTIL-QULUUB” (Sholawat Salju dari alam ghoib 

untuk mendinginkan hati yang panas). 

Ketiga rangkaian Sholawat tersebut diawali dengan surat Al-Fatihah, diberi nama“SHOLAWAT WAHIDIYAH”. Kata 

“WAHIDIYAH” diambil sebagai tabarukan (mengambil berkah) salah satu dari “ASMAUL HUSNA” yang terdapat dalam 

Sholawat yang pertama, yaitu “WAAHIDU”, artinya “MAHA SATU”. Satu tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Mutlak SATU 

AZALAN WA ABADAN. “SATU” bagi Alloh tidak seperti “satu”-nya” makhluq. 

Para ahli mengatakan, bahwa diantara khowas (hasiat) AL-WAAHIDU, adalah menghilangkan rasa bingung, sumpek, resah 

/ gelisah dan takut. Barang siapa membacanya 1000 kali dengan sepenuh hati dan khudlu’, maka dia dikaruniai Alloh tidak 

mempunyai rasa takut / khawatir kepada makhluq, di mana takut kepada makhluq itu adalah sumber dari segala balak / 

bencana di dunia dan akhirat. Dia hanya takut kepada Alloh saja ! Barang siapa memperbanyak dzikir “AL-WAAHIDU AL-

AHAD” atau “YAA WAAHIDU YAA AHADU” maka Alloh membuka hatinya untuk sadar bertauhid / memahaesakan Alloh 

sadar Billah. 

Pada tahun 1963, diadakan pertemuan / silaturrahmi yang diikuti oleh para ulama / kyai dan tokoh masyarakat yang 

sudah mengamalkan Sholawat Wahidiyah dari Kediri, Tulungagung, Blitar, Jombang dan Mojokerto bertempat di Langgar 

(Musholla) Bapak KH. Abdul Jalil (Almar-hum) Jamsaren - Kediri. Musyawarah tersebut dipimpin oleh Hadlrotul 



Mukarrom Muallif Sholawat Wahidiyah sendiri. Diantara hasilnya adalah susunan redaksi / kalimat yang ditulis di dalam 

Lembaran Sholawat Wahidiyah, termasuk garansi / jaminan. Mengenai redaksi jaminan / garansi itu atas usulan dari 

Beliau dan disetujui oleh seluruh peserta musyawarah. Redaksinya adalah : “MENAWI SAMPUN JANGKEP 40 DINTEN 

BOTEN WONTEN PEROBAHAN MANAH, KINGING DIPUN TUNTUT DUN-YAN WA UKHRON” -“Kedunglo Kediri” 

Pada awal tahun 1964, menjelang peringatan ulang tahun lahir-nya Sholawat Wahidiyah yang pertama (EKA WARSA) 

dalam bulan Muharram, Lembaran Sholawat Wahidiyah mulai dicetak dengan klise yang pertama kalinya di kertas HVS 

putih sebanyak + 2500 lembar. Yang mengusahakan klise dan percetakan itu Bapak KH Mahfudz dari Ampel-Surabaya, 

atas biaya dari Ibu Hj. Nur AGN (almarhumah), Surabaya. Susunan dalam Lembaran Sholawat Wahidiyah yang dicetak 

adalah : Hadiah fatihah, “ALLOOHUMMA YAA WAAHIDU…...........”, ALLOOHUMMA KAMAA ANTA AHLUH ...........……”, 

“YAA SYAAFI’AL KHOLQIS-SHOLAATU WASSALAAM ...……” tanpa “YAA SAYYIDII YAA ROSUULALLOOH” dengan 

dilengkapi keterangan tentang cara pengamalannya dan termasuk garansi tersebut di atas. 

Setelah lembaran Sholawat Wahidiyah dengan susunan di atas beredar secara luas, disamping banyak yang menerima, 

juga ada yang menolak / mengontrasinya. Kebanyakan alasan para pengontras adalah adanya garansi : Menawi sampun 

jangkep sekawan doso dinten boten wonten perobahan manah, kenging dipun tuntut dun-ya wa ukhro -“Kedunglo Kediri”. 

Mereka memberikan penafsiran tentang garansi dengan pemahaman yang jauh bertentangan dengan makna sebenarnya. 

Pemahaman mereka terhadap “garansi” menjadi : “Barang siapa mengamalkan Sholawat Wahidiyah dijamin masuk surga”. 

Sebenarnya kalimat garansi / pertanggungjawaban tersebut merupakan suatu ajaran atau bimbingan agar kita 

meningkatkan rasa tanggung jawab dengan segala konsekwensi kita terhadap segala sesuatu yang kita lakukan; Bahasa 

populernya “berani berbuat, berani bertanggung jawab”. 

Masih pada tahun 1964, setelah pelaksanaan peringatan ulang tahun Sholawat Wahidiyah yang pertama, di Kedonglo 

diadakan Asrama Wahidiyah I yang diikuti para kyai dan tokoh agama dari daerah Kediri, Blitar, Nganjuk, Jombang, 

Mojokerto, Surabaya, Malang, Madiun dan Ngawi. Asrama ini dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam. Kuliah-kuliah 

Wahidiyah diberikan langsung oleh Beliau sendiri. Di dalam Asrama ini lahirlah kalimat nidak “YAA SAYYIDII YAA 

ROSUULALLOOH”. Untuk melengkapi amalan Sholawat Wahidiyah yang telah ada, kalimat nidak tersebut dimasukkan 

dalam lembaran Sholawat Wahidiyah. Lembaran Sholawat Wahidiyah yang berisikan tiga rangkaian itu beredar dengan 

tidak ada perubahan sampai awal tahun 1968. 

Asrama Wahidiyah II selama 6 (enam) hari, dari Senin sampai Ahad tanggal 5 –11 Oktober 1965 di Kedunglo. Di dalam 

Kuliah Wahidiyah yang Beliau sampaikan, antara lain Beliau mnerangkan tentang GHOUTSUZ ZAMAN dengan panjang 

lebar. Pada saat itu lahir dari kandungan Beliau : 

Mَر8ـّـــِ*ْ[ 8ِـ'ْذِن ا Aَـ
 َ�ـَ�ــْ

 ْMُم ا َTْ�ُث 1َــــkَ�6َ َأ6ّـُـَ@ـ� اْ�ـ 

3ْ�
 ُ,ـ2ِ�َْ�ـ3ٍ �ّـّْ�َ+ـْ;ـَ�ِة اْ�ـَ�ـِ�ـ

 َواXـْ�ـُْ� ِإ�ـَ�� 1َـّ
ــِ/ْى 8َِ*ـ�ــَْ�ةْ 

Amalan tersebut merupakan suatu jembatan emas yang menghu-bungkan tepi jurang pertahanan nafsu di satu sisi dan 

tepi kebahagiaan yang berupa kesadaran kepada Alloh wa Rosuulihi, Shollalloohu 'alaihi wasallam di sisi lain. Para 

Pengamal Sholawat Wahidiyah menyebutnya "ISTIGHOTSAH". Ini tidak langsung dimasukkan ke dalam rangkaian 

Sholawat Wahidiyah dalam lembaran-lembaran yang diedarkan kepada masyarakat. Tetapi para Pengamal Wahidiyah yang 

sudah agak lama dianjurkan untuk mengamalkannya terutama dalam mujahadah-mujahadah khusus. 

Pada tahun 1965 Beliau memberi ijazah lagi berupa kalimat nida’ “%>�وا �ا� Mا dan DــــJء و�ــــ, ZـــــAا�   Kalimat nidak ini pada 
saat itu juga belum dimasukkan dalam rangkaian pengamalan Sholawat Wahidiyah, tetapi dibaca oleh imam dan makmum 

pada akhir setiap do’a. Begitu juga “WAQUL JAA-AL HAQQU…” belum dirangkaikan dengan “FAFIRRUU ILALLOOH” 

seperti sekarang. Tentulah ini suatu kebijaksanaan yang mengandung berbagai macam hikmah dan sirri-sirri yang kita 

tidak mampu menguraikan, tegasnya kita tidak mengetahuinya. 

Pada tahun 1968 lahir Sholawat : 

 1َّ�ــِ=ِِ 2َـّ#  ا��ـّــُ@ـ=� 8ّـَ*ـَ� 6ـَ�َر

 ْاdَُ,ــِ= fَـِ>ــْ
ـSِ ُ,َ+ـ	�ـٍ/ َ�ـَ��

 ُ,ْ!ـِ�ِ�ـْ
9 ْاXdَـَـ�َم َواQْـَ�ـِ# َوْا�لِِ

 اْ�ـَ��َ�ِ	ـْ
9ِ ِ�ـَ�ّب 8ـِ�ْ�ـَ�ا"ـِِ/6ـ�3

 َواْهِ/Xـَ� 6َّ!ـِ�اْ%Bـَْ{ اFــِْ>ْ� 6ـَ�َر�8َ*�

 6ـَ�َر�8ـــَ*� 8ـَْ
ـَ*ـَ*ـ� َوَأّ�ـNَ Kِْـّ�ْب

Kemudian “YAA AYYUHAL GHOUTSU….” dan Sholawat ini dima-sukkan ke dalam lembaran Sholawat Wahidiyah yang 

diedarkan kepada masyarakat. 

Pada tahun 1971, menjelang Pemilu di negara kita, lahirlah Sholawat : 

 2َـTَُ�ـُ� َ�ـَ�ـْ
Aَ َ,ـSْ 1َـTَ ِ,ـِ�

Mـ5َْ ا
 �fَ�6َِ%ـSَ ا�ـUَْــْ��ِِ َ" ـِ


ـِ/ْى �6َ 1َـّ
ـِِ/ْى َوْاdُ ,�ـ3َِ8ِ DْـJُ 

 ��bَْ� َوbَـ�ّّ�ْ� ِ"ْ
َ�ـBِـ�ِ%�8َْ�َ/ِ��

Mـِِ/ْي   �6َ َر1ُـــْ�َل  ا
 �6َ 1َـّ



Kemudian Sholawat ini dimasukkan ke dalam lembaran Sholawat Wahidiyah diletakkan sesudah “YAA AYYUHAL 

GHOUTSU…” sebelum “YAA ROBBANALLOOHUMMA SHOLLI….” 

Pada tahun 1972 Beliau menambah do’a : “ALLOOHUMMA BAARIK FIIMAA KHOLAQTA WA HAADZIHIL BALDAH” 

(belum ada kalimat “YAA ALLOOH”). 

Pada tahun 1973 bacaan nida' “FAFIRRUU ILALLOOH” dirangkaikan dengan “WAQUL JAA-AL HAQQU…” dan didahului 

dengan do’a : 

�ْ��ــِ� اMِ ِ�ْ$ـِ	ِ�ـْ
ـ	 ا�ـ� , َأM �ـَ� َأْوِ�َ
ـ�Gَoِ َوَ(ـ�oـِِ� َوَأْ�َ)اِ"ـِ  ا�!َ�ـــ�ْن َهـaَا �ـَــْ)ِث َوِ�ـَ=َ�َآـLِ ,ِ َوَ(ـ�ــْ	ُ َ�ـَ�ـْ
  ا�Iَ MـAَ�ُ 3ـ�ـٍ- َ(ــّ
ـِـِ-"ـَ� َو�ـ7َِـ�Fِ , ْاpَْ�ـbـَــْ	 اْ(ِ�ـGَ �ـAَِـZّ ا�ّ�ـُ/ـ	. ا�
 1َBَ × 3�3�ََ�ـْ�ـُ/ْ	 اMُ َرMْw , 3َrِ �ـَ� , َأMْ �ـَ�

�ا 8ِـْ
ـِ  َواْ,ــ1َـDْ َهـaَا "ـَِ-wَء"ـَ� ا�ـ1َْ�َ�ِ�ــْ
َ� َ,ـِ�ْ
6َ َ�ـّ�ـِْ}ً
 3× �ـَِ�ـْ
kًـ� Bـَْ{hِـــْ

G 3× َ,ِ-ْ�ـ� َوِ�ـْ�dَِ,ـ��ـJَ, Lَِِ-�ـْـ� 2َـْ
ـ�ٍٍِ ُآDَّ َ�ـ3�َ 8ـRَِ"ـ

wو�� 7 ْ× اM ِإ3�َ 8َـِ%

DْـJَُء َو�,َ �ZـAَ�ْا Zَط َوَزَهـDُ[ِ�=َاْ�ـ  3 × َزُهـْ)Jً� آـَ�َن اْ�ـَ=�ِ]Dَ ِإن

Pada tahun 1976 itu pula mulai dilaksanakan nida’ “FAFIRRUU ILALLOOH” dengan berdiri menghadap empat penjuru 

yaitu pada saat acara Mujahadah dalam rangka peletakan batu pertama Masjid Desa Tanjungsari Tulungagung (Masjid 

KH. Zaenal Fanani) 

Demikian penambahan dan penyempurnaan Sholawat Wahidiyah secara berangsur seirama dengan pengembangan dan 

penyempurnaan Ajaran Wahidiyah yang diberikan oleh Hadhrotul Mukarrom Romo Yahi Muallif Sholawat Wahidiyah 

sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi di dalam ummat masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. 

Pada tahun 1978 Beliau menambah do’a “ALLOOHUMMA BAARIK FII HAADZIHIL-MUJAAHADAH YAA ALLOOH” 

yang diletakkan sesudah “ALLOO-HUMMA BAARIK FIIMAA KHOLAQTA WAHAADZIHIL BALDAH”. 

Tahun 1980 ada tambahan dalam Sholawat Ma’rifat, yaitu sesudah bacaan “WATARZUQONAATAMAAMA 

MAGHFIROTIKA” ditambah “YAA ALLOOH”. Demikian juga setelah “WATAMAAMA NI’MATIKA” dan seterus-nya 

sampai “WATAMAAMA RIDLWAANIKA” Jadi sebagaimana dalam Lembaran Sholawat Wahidiyah sampai sekarang. 

Tahun 1981 doa “ALLOOHUMMA BAARIK FIIMAA KHOLAQTA WAHAA-DZIHIL BALDAH” ditambah “YAA ALLOOH”, 

dan doa “ALLOOHUMMA BAARIK FII HAADZI-HIL MUJAAHADAH YAA ALLOOH” dirobah menjadi “WAFII 

HAADZIHIL MUJAAHADAH YAA ALLOOH”. Sehingga rangkaiannya menjadi “ALLOOHUMMA BAARIK FIIMAA 

KHOLAQTA WAHAADZIHIL BALDAH YAA ALLOOH, WAFII HAADZIHIL MUJAAHADAH YAA ALLOOH”. 

Pada tanggal 27 Jumadil Akhir 1401 H atau tanggal 2 Mei 1981 M Lembaran Sholawat Wahidiyah yang ditulis dengan 

huruf Al-Qur’an (huruf Arab) diperbaharui dengan susunan yang sudah lengkap dengan disertai petunjuk cara 

pengamalannya, Ajaran Wahidiyah dan keterangan tentang ijazah dari Beliau secara mutlak. Susunan dalam Lembaran 

Sholawat Wahidiyah seperti itu tidak ada perobahan hingga sekarang kecuali beberapa kalimat dalam penjelasan 

keterangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan bahasa. 

Demikian secara kronologis atau urut, sejarah ringkas lahirnya Sholawat Wahidiyah dari awal sampai penyempurnaan di 

setiap periode. Setiap penyempurnaan sudah barang tentu memiliki sirri-sirri (rahasia) yang kita tidak mengetahui 

secara pasti. Hanya ada sebagian dari Pengamal Wahidiyah yang ditunjukkan sirri-sirrinya secara bathiniyah. Mari dalam 

kesempatan ini kita sowan di haribaan Beliau dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. 

*Dikutip dari berbagai sumber 

Shalawat Man Samaytahu  

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu dzaakiran habiban wa mudzakiiran Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu Ahmada wa Muhammadan wa sayyidan Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu shabiiran nabiyyan wa murakkiban  Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu ghaliban warahiiman wa haliiman Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu aqiban kariiman wa hakiiman  Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu adlan jawwadan wa muzamilan Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu qasiman wa mahdiyyan wa hadiyan Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu syakuuran wa hariishan wa mudatsiran Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu qa’iman hafiyan wa abdullah Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu syahidan bashiiran wa mahdiyan Sayidina Muhammad Rasulullah 



Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu bahiyan nuuran wa makiyan Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu syakiran wa waliyan wa nadziran Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu thaahiran shofiyan wa muhtaaran Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu burhanan shohihan wa syariifan  Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu musliman rouufan wa rohiiman Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu mu’minan haliiman wa madaaniyan Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu qoyyiman mahmuudan wa haamidan Sayidina Muhammad Rasulullah 

Allahumma shalli ‘alaa man samaytahu mishbaahan aamiran wa naahiyan Sayidina Muhammad Rasulullah 

Wa shollallahu ‘alaihi wa ‘alaa aalihi wa shohbihii wa azwaa jihii wa dzurryyatihii wa ahli baitihii w a rodhiyallahu ‘an kulli shohaabati ajma’iin.  

 Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut dzakir (yang selalu berdzikir), habib (kekasih), dan mudzakkir (yang 
mengingatkan), yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah. 

Ya Allah; berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut Ahmad, Muhammad, dan Sayyid, yaitu junjungan kami, Muhammad 
Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang sabar, seorang nabi, dan yang menyusun, yaitu junjungan 
kami, Muhammad Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut ghalib (pemenang), rahim (pengasih), dan halim (penyayang), yaitu 
junjungan kami, Muhammad Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut nabi terakhir, mulia, dan bijaksana, yaitu junjungan kami, Muhammad 
Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut seorang yang adil, derma-wan, dan mudah bergaul, yaitu junjungan kami, 
Muhammad Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut seorang yang se- 

lalu memberi, mendapat petunjuk, dan memberikan petunjuk, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut banyak bersyukur, bersemangat tinggi, dan berselimut, yaitu junjungan 
kami, Muhammad Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut seorang yang selalu beribadah dan hamba Allah, junjungan kami, 
Muhammad Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut seorang yang bersaksi, melihat, dan mendapat petunjuk, yaitu junjungan 
kami, Muhammad Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut seorang yang mulia, cahaya, dan orang Makkah, yaitu junjungan kami, 
Muhammad Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang bersyukur, kekasih, dan pemberi peringatan, yaitu junjungan 
kami, Muhammad Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang suci, bersih, dan terpilih, yaitu junjungan kami, Muhammad 
Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang menjadi tanda kebesaran Allah, shahih, dan mulia, yaitu jun-
jungan kami, Muhammad Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang muslim, penyantun, dan penyayang, yaitu junjungan kami, 
Muhammad Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang mukmin, memiliki pengetahuan, dan warga Madinah, yaitu 
junjungan kami, Muhammad Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang kukuh, terpuji, dan memuji, yaitu junjungan kami, 
Muhammad Rasulullah. 

Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang menjadi penèrang, pemberi perintah, dan yang mencegah, 
yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah. 

Semoga rahmat Allah senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad serta keluarga, sahabat, para keturunan, dan ahlul bayt-nya. Dan 
semoga Allah meridhai semua sahabat Rasulullah. 

Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Shalawat Manshub Hb Sholeh Tanggul 
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“Allohumma sholi ‘alaa sayyidinaa Muhammadin sholaatan taghfiru bihaa dzunub watushlihu bihaal quluub 

watantholiqu bihaal ‘ushub wataliinu bihaa shu’ub wa ‘alaa aalihi wa shohbihi wa man ilaihi mansub.” 

Artinya: Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad yang dengannya Engkau 

ampuni kami, Engkau perbaiki hati kami, menjadi lancar urat-urat kami, menjadi mudah segala kesulitan, 

juga kepada keluarganya dan para sahabatnya. 

Sholawat ini dari al – Habib Sholeh bin Muhsin al – Hamid (Habib Sholeh Tanggul). “Beliau berkata ; sholawat 

ini dibaca 11 atau 41 kali dengan niat untuk memperoleh kemudahan dan terkabulnya semua hajat, insya 

Alloh akan mendapatkannya”. Kebanyakan orang yang meminta do’a kepada beliau, beliau memberikan 

sholawat ini. 

 

SHOLAWAT THIBIL QULUB / NURIL ABSHOR 
“Allohumma sholi ‘alaa sayyidina Muhammadin thibil quluubi wadawaa_ihaa wa ‘aafiyatil abdaani 

wasifaa_ihaa wa nuuril abshoori wa dliyaa_ihaa wa ‘alaa aalihi wa shohbihi wasalim.” 
Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, nabi Muhammad saw, yang dengan berkat baginda, engkau 

menyembuhkan hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh juga memberi kesembuhan penyakit, serta 

mengurniakan cahaya penglihatan. Dan karuniakanlah rahmat keberkatan dan kesejahteraan keatas keluarga 

dan sahabat baginda Nabi saw. 

 

 

Sholawat ini dinamakan sholawat nuril abshor (juga terkenal dengan sebutan sholawat thibil qulub). 

Dituturkan dalam kumpulan kalam al – Habib Ahmad bin Hasan Al – ‘Athos tentang sholawat ini, “Seseorang 

yang lemah penglihatannya datang kepada al – Habib dengan mengeluh, kemudian beliau mengusap kedua 

mata lelaki itu dan memerintahkannya untuk memperbanyak membaca sholawat nuril albshor.” 

Beliau juga berkata ; Telah bercerita kepadaku al – Habib Muhammad bin Zein baa ‘abud, beliau berkata ; 

“Penglihatanku diambil, dan aku mengeluh atas keadaan itu kepada al – Habib sholeh bin ‘Abdillah al – ‘Athos. 

Kemudian beliau mengusap kedua mataku dan berkata ; bacalah sholawat kepada nabi sholallohu ‘alaihi wa 

aalihi wassalam sebanyak 300 kali dengan shegot ini ; “Allohumma sholi ‘alaa sayyidina Muhammadin thibil 

quluubi wadawaa_ihaa wa ‘aafiyatil abdaani wasifaa_ihaa wa nuuril abshoori wa dliyaa_ihaa wa ‘alaa aalihi wa 

shohbihi wasalim.” (Setelah aku lakukan itu), kemudian penglihatanku kembali seperti semula. 

Kemudian Habib Ahmad berkata ; Habib Abu bakar bin Abdulloh (Guru Habib Ali al – Habsy / sohibul maulid 

habsy) telah memberikan ijasah kepadaku dengan sholawat itu. Beliau memerintahkan kepadaku untuk 

membacanya setiap selesai sholat maktubah sebanyak 3 kali. Dan sholawat ini dari nabi sholallohu ‘alaihi wa 

aalihi wasalam. 

Diambil dari kitab Mafaatihu as – sa’adaah fi sholawaat 
(al – Habib Abu Bakar bin abdulloh bin ‘alwi bin abdulloh bin tholib al – athos) 

Sejuta Fadilah Shalawat – Kalam Habib Ahmad Bin Zein Al Habsyi 

Al Musthafa SAW. Sebingkai mozaik nan indah. Kontruksi cita rasa Sang Kuasa 

yang sempurna. Cahaya yang bertahta megah di atas cahaya-cahaya. Makhluk terindah, termulia, tersantun, yang tiada 

duanya. 

” Dialah yang di langit di kenal sebagai Ahmad, sedang di bumi di kenal sebagai Muhammad.” 

Begitulah Habib Ahmad Bin Zein Al Habsyi melukiskan sosok Rasulullah SAW dalam kata-kata. “Dialah Penguasa maqam 

Mahmud. Bendera puja dan puji tegak dalam genggamannya.” 

“Tidaklah ia di kenal sebagai Muhammad sebelum di seru sebagai Ahmad. Sebab (Di langit) Ar Robb SWT telah memuji 

sosoknya jauh sebelum seluruh makhluk mengenalnya. Ia mengagul-agulkannya jauh sebelum manusia menyanjung-

nyanjungnya. Engkau bakal menjumpai nama Ahmad pada kitab-kitab suci terdahulu. Sedang dalam Al Qur’anul Kariem 

termaktub Nama Muhammad. Dialah yang terlayak menuai pujian-pujian. Dialah yang teragung di antara insan-insan yang 

layak di puji.” 

“Hanya untuknya, kelak Maqam Mahmud di singkap di iringi pujian-pujian. Tak pernah tersingkap untuk selain dirinya. Dengan 

Maqam Mahmud itu, Sang Kuasa senantiasa memujinya. Berbekal Maqam Mahmud itu, ia menjelma sebagai pemberi 

Syafa’at tertinggi. Bendera puja-puji terajut hanya untuknya, seorang. Umatnya di sebut-sebut sebagai Al Hamidun (Orang-

orang yang gemar memuji) dalam kitab terdahulu. Dan tatkala kakeknya, Abdul Muthalib, menyematkan nama Muhammad, ia 

mengunjuk doa, ‘Aku berharap kelak seluruh penghuni langit dan bumi akan senantiasa memujinya.’ “ 

Tak terpungkiri, Rasulullah SAW memang sempurna. Tiada celah untuk mencela, kecuali hati yang buta oleh kabut 

kemusyrikan. Begitu sempurnanya Sang Nabi. Hingga lisan mukminin tak lelah memadahkan puja dan puji dari dulu hingga 

kini. 



SHALAWAT 

Puncak kekaguman Sang Pencipta terhadap mahakarya yang satu ini adalah Shalawat. Habib Ahmad mengurainya, 

“Shalawat Allah SWT kepada Nabi SAW adalah cucuran kebaikan-kebaikan, sifat-sifat luhur, karakter yang elok, ni’mat-ni’mat, 

penghargaan, penghormatan, dan anugerah-anugerah yang meruah. Sedang salam Nya adalah Penjagaan Nya dari berbagai 

aib dan mala, karunia yang berupa ketentraman, kesempurnaan, dan kemegahan. Sebentuk penghormatan yang indah dan 

penuh berkah dari Nya.” 

Mari kita bershalawat kepada Nabi SAW. Mari kita haturkan salam kepada Rasul SAW. 

“Dalam sepenggal ayat, Ar Rahman Ar Rahiem menfirmakan, (yang maksudnya) 

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu 

untuk Nabi dan Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” 

Rasulullah SAW bersabda, “Manusia yang paling dekat denganku pada hari akhir adalah orang yang paling banyak bershawat 

kepada ku.” 

Sabda Beliau SAW yang lain, “Tidaklah seseorang bersalam kepadaku, kecuali Allah SWT pasti mengembalikan ruhku. 

Hingga akupun bisa membalas salam nya.” 

Makna ruh di atas adalah bicara atau sesuatu hal yang berkenaan dg aktifitas ruh. Sebab, seyatanya, ruh Beliau SAW 

senantiasa hidup. 

“Masih banyak lagi hadits-hadits nabawiy yang mengulas faedah Shalawat. Tercatat lebih dari 40 Sahabat terkemuka yang 

meriwayatkan hadits ragam ini.” 

“Dalam satu shalawat terpendam 40 faedah. Diantaranya, Menghapus dosa, mengusir kesumpekan, menuntaskan cita-cita, 

memercik kabar gembira akan syurga sebelum ajal tiba, membersihkan dirì, menanggung keselamatan dari kecamuk hari 

kiamat, mengharumkan majelis, menafikan kefakiran dan sifat kikir, mengukuhnya langkang kala di atas sirath, 

mengenyahkan kekeringan, menabur berkah pada raga, umur, dan amal. Memantik Rahmat Allah dan rasa cinta dari Nabi 

SAW, menghidupkan nurani, dan memancing hidayah Ilahi.” 

“Walhasil, Faedah Shalawat tak terbilang, dunia maupun ukhrawi. Tak terhitung, betapa sering Allah membukakan pintu Hajat, 

melonggarkan keruwetan, dan melipatkan anugerah dg Shalawat. Shalawat adalan amalan Istimewa dan penuh berkah. Ia 

adalah penjamin rasa aman dari murka Allah dan Neraka Nya. Ia adalah pelantar kesucian amal dan ketinggian derajat. Ia 

adalah perniagaan yang takkan pernah merugi.” 

Perlu di catat, ada adab yang mesti di perhatikan di dalam Shalawat, 

“Shalawat adalah Dzikir. Karena itu di syaratkan Kh usyu’ dan Hudlur, serta Ta’zhim kepada Nabi SAW saa t 

bershalawat. Di anjurkan pula menghadirkan zat Nabi  SAW kala berdoa dalam Shalawat, dg harapan agar cu rahan 

anugerah kepada beliau senantiasa lestari. Dengan a dab Inilah, segala faedah shalawat niscaya tergapai . Bahkan 

bisa lebih dari itu. Shalawat tak hanya berarti Dzi kir, Shalawat juga bermakna doa. Bahkan ia adalah e sensi doa itu 

sendiri.”  

Begitu gamblang paparan Habib Ahmad Bin Zein Al Habsyi mengenai Fadilah shalawat di atas. Tunggu apalagi, mari kita 

sedari sekarang menggemari Shalawat, demi kita, demi keluarga, demi Ummat dan demi pertiwi yang telah lama di rundung 

sedih ini..! 

Allahumma Shalli ‘Ala Sayyidina Muhammad Wa ‘Ala Alih Wa Shahbihi Wa Sallim 

Di Edit Seperlunya dari Majalah Cahaya Nabawiy No.70 Th.VII Rabi’ul Awwal 14 

Doa asmaul husna 

1. Yaa Allaahu anta robbunaa laa ilaaha illaa anta 
* Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau 

2. Yaa Rahmaanu narjuu rohmatak 
* Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mengharap kasih sayang-Mu. 

3. Yaa Rahiimu irhamnaa 
* Ya Tuhan yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami. 

4. Yaa Maaliku A’thinaa min mulkika 
* Ya Tuhan yang Maha Raja (mempunyai kekuasaan), berikanlah kepada kami dari kekuasaan-Mu. 

5. Yaa Qudduusu Qaddis Fithratanaa 
* Ya Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami 

6. Yaa salaamu sallima min aafaatid dunyaa wa’adzaabil aakhirah 
* Ya Tuhan Pemberi selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa di akherat. 

7. Yaa mukminu aaminaa wa-aamin ahlanaa wabaladanaa 
* Ya Tuhan yang memberi keamanan, berikanlah kami keamanan, keluarga kami dan negeri kami. 

8. Ya Muhaiminu haimin auraatinaa wa-ajsaadanaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami. 

9. Yaa Aziizu Azziznaa bil’ilmi walkaroomah 
* Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan. 

10. Yaa Jabbaaru hab lanaa min jabaruutika 



* Ya Tuhan Yang Maha Perkasa, berikanlah kepada kami dari keperkasaan-Mu. 
11. Yaa Mutakabbiru bifadhlika ij’alnaa kubaraa 

* Ya Tuhan Yang Maha Megah, dengan anugerah-Mu jadikanlah kami orang yang megah. 
12. Yaa Khooliqu hassin kholqonaa wahassin khuluqonaa 

* Ya Tuhan Yang Maha Menciptakan/Menjadikan, baguskanlah kejadian kami dan baguskanlah akhlak kami. 
13. Yaa Baari’u abri’naa minasy syirki walmaradhi walfitnati 

* Ya Tuhan yang Maha Membebaskan, bebaskan kami dari syirik, penyakit, dan fitnah. 
14. Yaa Mushawwiruu shawirnaa ilaa ahsanil kholqi walhaali 

* Ya Tuhan yang Maha Membentuk, bentuklah kami menjadi sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baik keadaan. 
15. Ya Ghoffaaru ighfir lanaa dzunuubanaa 

* Ya Tuhan Yang Maha Pengampun , ampunilah dosa-dosa kami. 
16. Yaa Qohhaaru iqhar aduwwanaa ilal istislami 

* Ya Tuhan Yang Maha Memaksa, paksalah musuh kami untuk tunduk/menyerah 
17. Ya Wahhaabu Hab lanaa dzurriyatan thayyibah 

* Ya Tuhan Yang Maha Memberi, berikanlah kepada kami anak keturunan yang baik 
18. Ya Rozzaaqu urzuqnaa halaalan thoyyiban waasi’aa 

* Ya Tuhan Yang Maha Memberi rezeki, berikanlah rezki yang halal, bergizi dan banyak 
19. Yaa Fattaahu iftah lanaa abwaabal khoiri 

* Ya Tuhan yang Maha Membuka, bukakanlah buat kami semua pintu kebaikan. 
20. Yaa aliimu a’limnaa maa laa na’lam 

* Ya Tuhan Yang Maha Mengetahui, beritahukanlah kepada kami apa yang kami tidak mengetahuinya. 
21. Yaa Qoobidhu idzaa jaa’a ajalunaa faqbidh ruuhanaa fii husnil khotimah 

* Ya Tuhan Yang Maha Mencabut, jika telah sampai ajal kami, cabutlah ruh kami dalam keadaan khusnul khotimah. 
22. Yaa baasithu ubsuth yadaaka alainaa bil athiyyah 

* Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan, luaskan kekuasaan-Mu kepada kami dengan penuh pemberian. 
23. Ya khoofidhu ihkfidh man zholamanaa 

* Ya Tuhan Yang Maha Menjatuhkan, jatuhkanlah orang yang menzalimi kami. 
24. Ya roofi’u irfa darojaatinaa. 

* Ya Tuhan Yang Maha Mengangkat, angkatlah derajat kami. 
25. Ya Mu’izzu aatinaa izzataka. 

* Ya Tuhan Yang Maha Memberi kemuliaan, limpahkanlah kemulaiaan-Mu kepada kami. 
26. Yaa mudzillu dzallilman adzallanaa 

* Ya Tuhan Yang Maha Menghinakan, hinakanlah orang yang menghina kami. 
27. Yaa samii’u isma syakwatanaa 

* Ya Tuhan Yang Maha Mendengar. dengarkanlah pengaduan kami. 
28. Yaa bashiiru abshir hasanaatinaa 

* Ya Tuhan Yang Maha Melihat, lihatlah semua amal kebaikan kami. 
29. Yaa hakamu uhkum manhasada alainaa wa ghosysyanaa 

* Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan hukum, hukumlah orang-orang yang dengki dan curang kepada kami. 
30. Yaa adlu i’dil man rahimanaa 

* Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan keadilan, berikan keadilan kepada orang yang sayang kepada kami. 
 



31. Yaa khobiiru ihyinaa hayaatal khubaroo 
* Ya Tuhan Yang Maha Waspada, jadikanlah hidup kami seperti kehidupan orang-orang yang selalu waspada (ahli peneliti). 
32. Yaa haliimu bilhilmi zayyinnaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Penyantun, hiasilah hidup kami dengan sikap penyantun. 
33. Yaa lathiifu ulthuf binaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Halus, bersikaplah halus kepada kami. 
34. Yaa azhiimu ahyinaa hayaatal uzhomaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Agung, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang agung. 
35. Yaa ghofuuru ighfir lanaa waisrofanaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan keteledoran kami. 
36. Ya syakuruu a’innaa ‘alaa syukrika 
* Ya Tuhan Yang Maha Menerima syukur, berikanlah kami kemampuan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. 
37. Ya aliyyu uluwwaka nastaghiitsu 
* Ya Tuhan Yang Maha Tinggi, kami mengharap ketinggian dari-Mu 
38. Yaa kabiiru ij’alnaa kubarooa 
* Ya Tuhan Yang Maha Besar, jadikanlah kami orang yang besar. 
39. Yaa hafiizhuu ihfazhnaa min fitnatid dunya wasuuihaa 
* Ya Allah Yang Maha memelihara, peliharalah kami dari fitnah dunia dan kejahatannya 
40. Yaa muqiitu a’thinaa quwwataka laa haula walaa quwaata illabika 
* Ya Allah Tuhan Yang Maha Memberi kekuatan, berikanlah kami kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Engkau. 
41. Yaa Hasiibu haasibnaa hisaaban yasiiroo 
* Ya Tuhan Yang Maha Menghisab, hisablah kami nanti dengan hisaban yang ringan. 
42. Yaa jaliilu ahyinaa hayaatal ajillaal. 
* Ya Tuhan Yang Maha Luhur, hidupkanlah kami seperti orang-orang yang mempunyai keluhuran 
43. Ya kariimu akrimnaa bittaqwaa 
*Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ketaqwaan 
44. Ya roqiibu ahyinna tahta riqoobatik 
* Ya Tuhan Yang Maha Mengamati geark-gerik, hidupkanlah kami selalu dalam pengamatan-Mu 
45. Ya mujiibu ajib da’watanaa waqdhi hawaaijanaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Mengabulkan, kabulkanlah do’a dan ajakan kami, luluskanlah semua keperluan kami 
46. Yaa waasi’u urzuqnaa rizqon waasi’aa wawassi shuduuronaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan, berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah dada kami. 
47. Yaa hakiimu ahyinaa hayaatal hukamaai 
* Ya Tuhan Yang Maha Bijaksana, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang bijaksana. 
48. Yaa waduudu wuddaka ista’tsarnaa wa alhimma mawaddatan warohmah 
* Ya Tuhan Yang Maha Mencintai, hanya cintamu kami mementingkan, dan ilhamkanlah kepada kami rasa cinta dan kasih sayang. 
49. Ya majiidu a’thinaa majdaka 
* Ya Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu 
50. Yaa baa’itsu ib’atsnaa ma’asysyuhadaai washshoolihiin 
* Ya Tuhan Yang maha Membangkitkan, bangkitkanlah kami bersama orang-orang yang syahid dan orang yang shaleh. 
51. Yaa Syaahiidu isyhad bi annaa muslimuun 
* Ya Tuhan Yang Maha Menyaksikan, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada-Mu (Muslimin) 
52. Yaa Haqqu dullanaa haqqon wa’thi kulla dzii haqqin haqqoo 
* Ya Allah Tuhan Yang Maha Haq, tunjukilah kami kepada yang haq dan berikanlah hak pada setiap orang yang mempunyai haq 
53. Yaa wakiilu alaika tawakkalnaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Memelihara penyerahan, kepada-Mu kami serahkan urusan kami 
54. Yaa Qowiyyu biquwwatika fanshurnaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Kuat, dengan kekuatan-Mu tolonglah kami. 
55. Yaa matiinu umtun imaananaa watsabbit aqdaamanaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Kokoh, kokohkanlah iman kami dan mantapkan pendirian kami. 
56. Yaa Waliyyu ahyinaa hayaatal auliyaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, hidupkanlah kami seperti hamba-hamba-Mu yang mendapat perlindungan (para wali) 
57. Yaa haniidu urzuqnaa isyatan hamiidah 
* Ya Tuhan Yang Maha Terpuji, limpahkan kepada kami kehidupan yang terpuji. 
58. Yaa muhshii ahshinaamin zumrotil muwahhidiin 
* Ya Tuhan Yang Maha Menghitung, hitunglah kami termasuk orang-orang yang meng-Esakan Engkau 
59. Yaa mubdi’u bismika ibtada’naa 
* Ya Tuhan Yang Maha Memulai, dengan nama-Mu kami memulai. 
60. Yaa mu’iidu a’id maa ghooba annaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Mengembalikan, kembalikanlah semua yang hilang dari kami 
61. Yaa muhyii laka nuhyii fahayyina bissalaam 
* Ya Tuhan Yang Maha Menghidupkan, karena Engkau kami hidup, hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan 
62. Yaa mumiitu amitna alaa diinil Islaam 
* Ya Tuhan Yang Maha Mematikan, matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam 
63. Yaa Hayyu ahyi wanammi sa’yanaa wasyarikatana waziro’atana.. 
* Ya Tuhan Yang Maha Hidup , hidupkanlah dan kembangkanlah usaha kami, perusahaan kami dan tanaman kami 
64. Ya Qoyyuumu aqimnaa bil istiqoomah 
* Ya Tuhan Yang Maha Tegak, tegakkanlah kami dengan konsisten 
65. Yaa waajidu aujid maadhoo’a annaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Mewujudkan / Menemukan, ketemukanlah semua yang hilang dari kami. 
66. Yaa maajidu aatinaa majdaka 
* Ya Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu 
67. Yaa waahidu wahhid tafarruqonaa wajma’syamlanaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Esa/Menyatukan, persatukanlah perpecahan kami dan kumpulkanlah keberantakan kami. 
68. Yaa shomadu ilaika shomadnaa 
* Ya Tuhan yang tergantung kepada-Nya segala sesuatu, hanya kepada-Mu kami bergantung. 
69. Yaa qodiiru biqudrotika anjib min zhahrina zhurriyyatan thoyyibah 
* Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Mu lahirkanlah dari tulnag pungung kami anak keturunan yang baik. 
70. Yaa muqtadiru iqtadirlana zaujan wakhoiron kullahu 
* Ya Tuhan Yang Maha Menentukan, tentukanlah untuk kami istri dan semua kebaikannya. 
71. Ya mukoddimu qoddim hawaaijanaa fiddun-ya wal aakhiroh 
* Ya Tuhan Yang Maha Mendahulukan, dahulukan keperluan kami di dunia dan di akherat. 
72. Yaa muakhkhiru akhkhirhayaatana bishusnil khootimah. 
* Ya Tuhan Yang Maha Mengakhirkan, akhirkanlah hidup kami dengan 
husnul khotimah. 
73. Yaa awwalu adkhilnal jannta ma’al awwalin 
* Ya Tuhan Yang Maha Pertama, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang pertama masuk syurga 
74. Yaa aakhiru ij’al aakhiro ‘umrinaa khoirohu. 
* Ya Tuhan Yang Maha Akhir, jadikanlah kebaikan pada akhir umur kami. 
75. Ya zhoohiru azhhiril haqqo ‘alainaa warzuqnattibaa’ah 



* Ya Tuhan Yang Maha Nyata, tampakkanlah kepada kebenaran , berikan kami kesanggupan untuk mengikutinya. 
76. Yaa baathinu abthin ‘uyuubanaa wastur ‘aurootinaa. 
* Ya Tuhan Yang Maha Menyembunyikan, sembunyikanlah cacat kami dan tutuplah rahasia kami. 
77. Yaa waali anta waali amrinaa faasri’ nushrotaka lanaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Menguasai, Engkau adalah Penguasa urusan kami, maka segerakanlah pertolongan-Mu kepada kami. 
78. Yaa muta’aali a’li kalimataka wakhdzul man khodzalanaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kekurangan (Maha Luhur), luhurkan/peliharalah kalimat-Mu dan hinakan orang yang 
merendahkan kami. 
79. Yaa barru ashib barroka alainaa waahyinaa ma’al barorotil kiroom. 
* Ya Tuhan Yang Maha Dermawan, limpahkan kedermawanan-Mu kepada kami dan hidupkanlah kami bersama orang-orang yang 
dermawan lagi mulia. 
80. Yaa tawwaabu taqobbal taubatanaa wataqobbal ma’dzi-rotanaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Menerima taubat, terimalah taubat kami dan uzur kami. 
81. Yaa afuwwu fa’fu annaa khothooyaanaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Memaafkan , maafkanlah semua kesalahan kami 
82. Ya rouufu anzil alainaa ro’fataka 
* Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, turunkanlah kepada kami kasih/kelembutan-Mu 
83. Yaa Maalikal mulki aati mulkaka man tasyaa-u minnaa 
* Ya Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan, berikan 
kerajaan/kekuasaan-Mu kepada siapa yang Engkau kehendaki dari kami. 
84. Yaa Muntaqimu laa tantaqim ‘alaina bidzunuubinaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Menyiksa, janganlah kami disiksa lantaran dosa-dosa kami. 
85. Yaa dzal jalaali wal ikroom akrimnaa bil ijlaali wattaqwaa 
* Ya Tuhan Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan, muliakanlah kami dengan keagungan dan ketaqwaan. 
86. Yaa Muqsithu tsabbit lanaa qisthon wazil ‘anna zhulman 
* Ya Tuhan Yang Maha Mengadili, tetapkanlah kepada kami keadilan dan hilangkan dari kami kezaliman. 
87. Yaa Jaami’u ijma’naa ma’ash shoolihiin. 
* Ya Tuhan Yang Maha Mengumpulkan, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang sholeh. 
88. Yaa Ghoniyyu aghninaa bihalaalika ‘an haroomik 
* Ya Tuhan Yang Maha Kaya, berikanlah kepada kami kekayaan yang halal dan jauh dari keharaman. 
89. Yaa Munghnii bini’matika aghninaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Memberi Kekayaan, dengan nikmat-Mu berikanlah kami kekayaan. 
90. Yaa Maani’u imna’ daairotas suu-i taduuru ‘alainaa. 
* Ya Tuhan Yang Maha Menolak, tolaklah putaran kejahatan yang mengancam kami. 
91. Yaa Dhoorru la tushib dhorroka wadhorro man yadhurru ‘alainaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Memberi Bahaya, jangan timpakan kepada kami bahaya-Mu dan bahaya orang yang akan membahayakan kami. 
92. Yaa Naafi’u infa’ lanaa maa ‘allamtanaa wamaa rozaqtanaa 
* Ya Tuhan Yang Maha Membri Manfaat, berikan kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan kemanfaatan rizki 
yang Engkau berikan kepada kami. 
93. Yaa Nuuru nawwir quluubanaa bihidaayatika 
* Ya Tuhan Yang Maha Bercahaya, sinarilah kami dengan petunjukmu. 
94. Yaa Haadii ihdinash shirothol mustaqim. 
* Ya Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. 
95. Yaa Badii’u ibda’ lanaa hayatan badii’ah 
* Ya Tuhan Yang Maha Pencipta Keindahan, ciptakanlah kepada kami kehidupan yang indah. 
96. Yaa Baaqii abqi ni’matakal latii an’amta ‘alainaa. 
* Ya Tuhan Yang Maha Kekal, kekalkanlah nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. 
97. Yaa Waaritsu ij’alnaa min waratsati jannatin na’iim. 
* Ya Tuhan Yang Maha Pewaris, jadikanlah kami orang yang akan mewarisi syurga kenikmatan. 
98. Yaa Rasyiidu alhimna rusydaka waahyinaa raasyidiin. 
* Ya Tuhan Yang Maha Cendekiawan, limpahkanlah kecendekiawaan-Mu dan hidupkanlah kami sebagai orang-orang cendekia. 
99. Yaa Shabuuru ij’alnaa shaabiriina 
* Ya Tuhan Yang Maha Penyabar, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersabar. 

Ismul adzham  

Ismul A’zhom atau Ismullahil A’zhom, yaitu Nama Allah Yang Paling Agung yang ada di dalam Al Qur’an dan jika digunakan untuk 
berdoa maka doa orang tersebut akan dimustajabkan oleh Allah Swt. dengan segera. Penggunaan Ismullahil A’zhom dalam berdoa adalah 
merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan telahpun diamalkan oleh orang-orang shalih dan para wali Allah sejak 
zaman dahulu kala sebelum masa Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, sampai ke zaman kita ini. 

Dari Abu Umamah Ra. yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dikatakan: “Ismullahil A’zhom, yaitu 
Nama Allah Yang Paling Agung yang apabila dibaca di dalam doa pasti akan dimustajabkan, terdapat dalam tiga tempat pada kitab suci Al 
Qur’anul Karim yaitu; Surat Al Baqarah, Surat Ali Imran dan Surat Thaha.” (HR. Ibnu Mardawih) 
. 
Ibnu Amr Hisyam, Khatib Kota Damaskus, mengatakan bahwa Ismul A’zhom yang ada pada surat Al Baqarah adalah: “Allah yang tiada 
Tuhan melainkan Dia yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya…..” (QS. Al Baqarah: 255). 

Sedangkan Ismul A’zhom yang berada pada surat Ali Imran adalah: “Alif… Lam…. Mim…. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang 
Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.” (QS. Ali Imran; 1-2) 

Adapun Ismul A’zhom yang berada pada surat Thaha adalah: “Dan tunduklah semua wajah kepada Tuhan yang Hidup Kekal lagi 
senantiasa mengurus makhluk-Nya.” (QS. Thaha: 111). 
Asma’ Allah Ya Hayyu Ya Qayyum masyhur dikenal sebagai Ismullahil A’zhom 

Dalam tafsir Qurthubi ketika mentafsirkan Ayat Kursi, beliau menjelaskan bahwa Al Hayyu adalah Ismullahil A’zhom. Diriwayatkan 
bahwa Nabi Isa bin Maryam apabila ingin menghidupkan orang mati, maka beliau berdoa dengan menyebutkan nama ini dalam doanya: 
“Ya Hayyu Ya Qayyum” 

Demikian juga dengan Ashif bin Burkhiya ketika beliau hendak mendatangkan singgasana Ratu Balqis ke hadapan Nabi Sulaiman As. 
beliau berdoa dengan menyebutkan: “Ya Hayyu Ya Qayyum.” 

Juga Nabi Musa As. ketika ditanya oleh bani Israil tentang perkara Ismullahil A’zhom maka beliau berkata kepada mereka: “Aya Hayya 
Syaraahiya” (lafaz bahasa Ibrani) artinya dalam bahasa Arab adalah “Ya Hayyu Ya Qayyum” (lihat kitab Al Jami’u li Ahkami al Qur’ani, 
Imam Qurthubi jilid III halaman 259-260) 



Dalam hadis yang lain dari Asma binti Yazid Ibnu as Sakan menceritakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 
Wasallam bersabda sehubungan dengan dua ayat berikut ini yaitu: “Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia yang Hidup Kekal lagi terus 
menerus mengurus makhluknya…..” (QS. Al Baqarah: 255) 
dan “Alif… Lam…. Mim…. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.” (QS. Ali 
Imran; 1-2) 

Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda: ”Sesungguhnya di dalam kedua ayat di atas terdapat Ismullahil A’zhom, 
yaitu Asma Allah yang paling Agung” (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud melalui jalur Musaddad, Imam Turmidzi melalui Ali Ibnu Kasrom 
dan Ibnu Majah melalui Abu Bakar Ibnu Abu Shaibah, Hasan Shahih). 

Beberapa ismul adzham  

Ismul A’zhom adalah merupakan sebuah doa yang terdapat di dalamnya rangkaian dari beberapa Nama-Nama ALLAH yang indah 
(Asmaul Husna). Berdoa dengan ismul a’zhom lebih cepat di-Ijabah, karena ketika seorang menyebut ismul a’zhom maka cahayanya akan 
terbang tiada penghalang hingga terbukalah pintu-pintu langit dan cahayanya langsung naik (Mi’raj) menembus tujuh lapis langit sampai 
ketempat Ijabahnya Alloh. (Sidratul Muntoha ). 

Nabi Shalallahu alaihi wa sallam mendengar seorang laki-laki berdoa: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, sesungguhnya aku bersaksi 
bahwa Engkau adalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Engkau, Yang Esa, Yang menjadi tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak 
beranak dan tidak diperanakan, dan yang tidak ada sesuatu pun yang setara denganNYA.” 

Lantas Nabi shalallahu alaihi wa sallam berkata: “engkau telah memohon kepada Allah dengan isim A’zhom, yang jika dipakai untuk 
memohon niscaya akan diberi, dan bila dipakai untuk berdoa niscaya akan dikabulkan.” (HR. Abu Daud, Attirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu 
Hibban, Alhakim dari Abdullah bin Buraidah ra) 

Dalam hadist lain:Dari shahabat Abu Tholhah ra, katanya: Rasulullah SAW mendatangi seorang laki-laki, yang ketika itu sedang berdoa: 
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Mu bahwa hanya bagiMu segala pujian, tidak ada tuhan selain Engkau, Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Pemberi karunia, Pencipta langit dan bumi, Yang memiliki Keagungan dan kemuliaan” 

Lantas Rasulullah SAW berkata: “Sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan isim a’dhom yang jika dipakai berdoa dengannya 
niscaya akan dikabulkan dan jika dipakai untuk memohon dengannya niscaya akan diberi.” 

Dalam hadist lain:“Isim Allah yang maha Agung itu, yang jika dipakai buat berdoa dengannya niscaya akan dikabulkan, didalam ayat ini: 
yaitu ayat 20 dari surah Ali Imraan.” (HR, Atthobarony dari Ibnu Abbas ra). 

Dalam hadist lain:“Isim Allah yang maha agung terdapat dalam enam ayat dari akhir surah Al Hasyr.” (HR. Addailamy dari Ibnu Abbas ra). 

Kalau melihat beberapa landasan hadis diatas bisa kita simpulkan bahwa ismul azdham adalah kumpulan nama nama terbaik Allah yang 
sudah di susun lewat wahyu dalam ayat alqur’an.jadi silahkan gunakan satu atau beberapa ismul azdham tersebut dalam berdoa. 

Ahkirul kalam semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi kita semua,tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kunjungan anda di blog ini. 

bagi anda yang merasa mempunyai beberapa masalah dalam kehidupan anda bisa melihat 

Doa Pelindung,Doa pengasihan,doa penyembuh dan pembuka rejeki yang di berikan dengan ijazah khusus dapat anda lihat 

di Doa mustajab 

Dengan harapan dari sekian banyak jenis doa yang saya ijazahkan secara khusus ada yang sesuai dengan masalah anda…amiin 

Wasalam 

Doa asmaul husna dan Ismul adzham 

 

TAQWA 

 

Doa Penolak Bahaya 

 

31 Doa Nabi 

 

Doa Nabi Ibrahim 

LAA ILAAHA ILAALLAH ALLAHUMMA RABBUL IZZATI  LAA ILAAHA ILAALLAH ALLAHUMMA RABBUL ABADAN  

Tentang Penggunaan Mahar Dalam Ijazah Khusus  

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu anda ket ahui tentang penggunaan mahar dalam pemberian ijaza h amaliah:  

 



1. Amaliah yang saya sediakan anda ambil atas dasar  keinginan, kebutuhan dan atau kesenangan Anda prib adi tanpa 

didasari oleh paksaan dari siapapun.  

 

2. Dengan mengambil ijazah amaliah ini bukan berart i Anda membeli ilmu, hikmah atau berkah Ijazah amal iah 

tersebut. Sebab ilmu, hikmah dan berkah dari Allah SWT tidak bisa ditukar dengan sejumlah uang, maka s aya harap 

Anda tidak menganggap pemesanan ini sebagai tindaka n jual-beli.  

 

3. Peran saya di sini hanyalah sebagai pembimbing A nda dalam belajar, sedangkan sukses tidaknya pembel ajaran 

Anda akan sangat bergantung pada keseriusan dalam m engamalkan Ijazah amaliah dan tentu saja tidak terl epas dari 

rahmat Allah SWT. 

 

4. Mahar bukanlah nilai yang saya tentukan untuk me nukar ilmu dengan uang, namun sekedar biaya adminis trasi 

yang tidak melanggar batas kewajaran. Sama seperti proses belajar-mengajar di berbagai sekolah, biaya yang Anda 

bayarkan bukanlah harga untuk membayar ilmu. Sebab ilmu tetap harus dipelajari dan diamalkan agar bisa  dikuasai 

sepenuhnya.  

 

5. Keikhlasan dalam menyerahkan mahar akan sangat m empengaruhi kemungkinan sukses Anda. Sebab pemikira n 

jual-beli akan mempersulit keberhasilan dalam mempe lajari Ijazah amaliah.  

 

6. Ijazah amaliah hanya boleh Anda gunakan untuk tu juan kebaikan. Tidak boleh digunakan untuk tujuan-t ujuan yang 

merugikan diri sendiri, orang lain maupun alam seki tar ciptaan Tuhan. Apabila disalahgunakan, Ijazah a maliah bisa 

mendatangkan kesialan tersendiri dalam hidup Anda y ang tidak akan menghilang sebelum Anda melakukan 

pertobatan.  

 

7. Dengan memesan Ijazah amaliah, Anda saya anggap sudah memahami sepenuhnya penjelasan-penjelasan 

mengenai Ijazah amaliah yang bersangkutan. Karena i tu saya menyarankan Anda agar membaca keterangan 

amaliahnya sebelum memesan Ijazah amaliah.  

 

8. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, untuk menguasai  Ijazah amaliah Anda harus bersedia mengamalkan ama lannya 

dengan rutin dan tekun.  

 

9. Usaha batin (dengan Ijazah amaliah) perlu dibare ngi dengan usaha nyata demi meraih kesuksesan yang sempurna. 

Sebab pada dasarnya Ijazah amaliah merupakan peleng kap usaha nyata Anda dalam kehidupan sehari-hari.  

 

10. saya menyebutkan manfaat-manfaat Ijazah amaliah  yang secara keseluruhan merupakan hasil rangkuman dari 

pengalaman saya pribadi dan pengakuan para pengamal  Ijazah amaliah sebelumnya. Pengalaman yang didapat  satu 

orang bisa jadi berbeda dengan pengalaman orang lai n, sebab setiap manusia adalah unik sehingga dalam 

perjalanan hidupnya akan memperoleh pengalaman yang  tidak sama.  

IJAZAH SPECIAL 

IJAZAH KHUSUSIL KHUSUS..Klik di sini 

AMALIAH MATA MALAIKAT 

SEBUAH CARA PINTAS UNTUK MELUNASI HUTANG YANG TERLA LU BANYAK..KLIK DI SINI 

22 AMALIAH UTAMA 

• Amaliah anti peluru ( kaf 40 )  
• Amaliah Basatru Batin  
• Bismillah Pembuka Rejeki  
• Doa Fulus  
• Doa Inner Beauty ( Doa mandi malaikat fajar )  
• Doa Isim Khaidir  
• Doa Pedang  
• Doa Pedang Allah  
• Doa Penahan Darah  
• Doa Pengasihan Isim Jibril  
• Doa Perang Badar  
• Doa Sandaran Alif  



• Memanggil khadam Diri  
• Membuka Harta Gaib  
• Membuka Mata Batin  
• Membuka Pintu Rejeki Dengan Surah Yasin  
• Pelindung Diri Dari Santet Dan Sihir  
• Penawar penyakit dari jin  
• Penawar Penyakit Sehari hari  
• Pengasihan ampuh  
• Pengasihan Lewat Media air Minum  
• Pengasihan Pandang suhut  
• Pengasihan Suhut Mata  
• Penghapus Rasa  
• Pengisi Pukulan  
• Penunduk Hati Air Dalam Mulut  
• Penutup Pintu Sembilan  
• Pitunanag Pindaras  
• Shalat Sunat Tasbih Nabi Yunus  
• Uncategorized  

Doa lainnya 

• February 2015 
• January 2015 
• December 2014 
• November 2014 
• October 2014 
• September 2014 
• July 2014 
• June 2014 
• May 2014 

Amaliah lainnya. 

• Doa Pedang Allah ( Doa Syaifi )  
• Inner beauty dan Amalannya  
• Pengasihan islam  
• Pengasihan Ampuh  
• Bismillah Dan Rezeki  
• Pelet dan Pengobatannya  
• Kaf 40 dan Keutamaannya  
• 11 Amaliah Mengisi Diri  
• Amalan amalan utama  
• Amaliah Zikrul Maut  
• Khasiat Salawat Munjiat  
• Doa Pintu Ka’bah  
• Doa Penolak Bahaya  
• Amaliah Penolak Bala di bulan Shafar  
• Seputar Besi Kuning  

Halaman utama 

• IJAZAH 
• Syarat dan ketentuan 
• Tentang Mahar 

Sholawat An Nuridzat Dan Cara Pelaksana'an Nya 
 

 
Nabi saw memiliki keutamaan dan fadhilah yang luar biasa bagi orang yang mengamalkannya. 
Kesimpulan ini didukung oleh dalil-dalil dari al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih. Untuk mendapatkan fadhilah tersebut, maka orang 
berlomba-lomba 
memperbanyak shalawat. 
 
 
Shalawat An-Nuurid Dzat, cukup terkenal di kalangan 
pesantren dan spiritualis. Banyak sekali manfaat 
yang dapat dirasakan 
 
ADAPUN CARANYA SEBAGAI BERIKUT: 
1. Kerjakan Puasa 3 hari berturut-turut. Dimulai 
hari Selasa. 
 
2. Sebelum mulai tirakat puasa, lakukan 
pembersihan diri dulu dengan cara mandi jinabat. Dilakukan pada hari Senin sore 
sebelum Mahgrib. Dengan niat seperti berikut ini : “Hamba berniat mandi jinabat untuk 
membersihkan diri dari semua kotoran lahir dan bathin karena Allah Ta’ala”. 
 
3. Selama dalam masa puasa tersebut, 



perbanyaklah membaca sholawat An Nuuridz Dzaat. Misalnya setiap selesai 
sholat fardhu dibaca 21 kali dan tengah malam setiap selesai sholat Lail (tahajud / 
hajat ) dibaca 41 kali. 
 
4. Dihari terakhir puasa, malam harinya (malam 
Jumat), jangan tidur sampai terbit matahari. 
Malam itu gunakan untuk sholat malam dan ber-dzikir membaca sholawat An Nuuridz 
Dzaat sebanyak 1440 kali. 
 
5. Setelah selesai membaca shalawat 1440 x, lalu baca doa ini satu kali: “Dengan menyebut 
Asma Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yaa Allah dengan hikmah-Mu 
bukakanlah diriku bagaikan terbukanya para ahli makrifat dan bentangkanlah rahmat-Mu 
terhadapku wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.” 
 
6. Ritual selesai setelah matahari terbit di hari 
Jumat. 
 
7. Kemudian setelah selesai masa puasanya, 
bacaan sholawat tersebut harus dibaca secara rutin setiap hari sebanyak 41 kali. 
InsyaAllah, dengan selalu memohon ridho dan perlindungan Allah swt, ilmu spiritual ini akan 
bermanfaat bagi diri pribadi dan orang-orang yang kita sayangi. 
Semoga dijauhkan dari segala hal yang buruk dan merugikan. Dibukakan segala pintu 
kebaikan dan kesuksesan. Amiin. 
 
KHASIAT : 
Setelah anda melakukan pembangkitan energi spiritual sejati shalawat An-Nuurid Dzat diatas tadi 
dan tekun membaca wiridnya InsyaAllah ilmu ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Berikut 
ini beberapa manfaat yang pernah saya rasakan  Antara lain untuk : 
 
1. PERISAI DIRI / BENTENG GHAIB DARI 
SEGALA MARABAHAYA 
Secara otomatis tubuh kita seperti terselimuti energi ghoib yang senantiasa melindungi dari 
segala ancaman yang bersifat merusak baik dari bangsa ghoib (sihir) maupun ancaman 
nyata seperti perampok, kerusuhan dan sebagainya. Caranya, biasakanlah sebelum 
berangkat berpergian membaca doa. Misalnya 
seperti ini: 
“Allohumma sholi wa salim wa barik ala sayidina muhammad. Annurid’dzati was 
sirris saari fi sairil asmai wash shifati wa ala alihi wa shobihi wa salim” 
“Bismillah tawakkaltu ‘alallah, laa haula wa laa quwwata illa billah” 
(Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali 
dengan-Nya). 
 
Maka InsyaAllah anda akan selamat sampai 
tujuan hingga pulang kembali ke rumah berkat 
perlindungan Allah swt. 
 
2. KESELAMATAN DARI ANCAMAN SEGALA 
KEJAHATAN & KERUSUHAN 
Apabila anda terdesak atau tiba-tiba dalam keadaan menghadapi marabahaya, kerusuhan massa, maka peganglah / tekan pusar sambil 
membaca :Bismillaahil la-dzi laa ya-dhur-ruma’asmihi syai-un fil ardhi walaa fis- samaa’i wahuwas samii’ul aliim (Artinya : Dengan nama 
Allah yang bersama 
nama-Nya segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit tidak akan berbahaya dan Dia Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui) “Yaa Qowiyu Yaa Matiin (3x) (Yaa Tuhan Yang Maha Kuat dan Yang MahaKokoh) 
Allahuma inni as alukas salamata” (3x) (Yaa Tuhan selamatkanlah diriku) 
Berkat perlindunganNYA anda akan selamat dari marabahaya apapun; pengeroyokan, 
kerusuhan dan tindakan destructif lainnya yang membahayakan keselamatan. InsyaAllah tetap 
selamat ! 
 
3. KESELAMATAN DARI ANCAMAN SENJATA 
TAJAM 
Amalkanlah shalawat ini secara rutin InsyaAllah, dengan ijin-NYA anda tidak akan 
terjamah oleh serangan senjata tajam atau jenis senjata apapun selamanya. 
 
4. BENTENG BADAN ANTI PENGEROYOKAN 
Amalkanlah shalawat ini secara rutin InsyaAllah, dengan ijin-NYA anda terlindungi 
dari tindakan pengecut seperti pengeroyokan,ditikam dari belakang, fitnah, selamanya. 
 
5. KEWIBAWAAN GANDA 
Atas rahmat Allah setelah anda sering membaca wirid diatas, maka pancaran aura 
kewibawaan anda akan semakin luar biasa dan berpengaruh terhadap orang disekeliling anda. 
 
Sehingga kawan akan menjadi hormat dan lawan akan segan. Cara untuk menumbuhkan 
kewibawaan tersebut, cukup dengan kontak batin sambil tahan nafas sejenak : 
Yaa Qowiyu Yaa Matiin (3x) 
Memancarlah Perbawaku. Taklukan sukma orang ini terhadapku !!” 
Saat tahan nafas dalam hati ucapkan kalimat diatas sambil membayangkan sinar / aura 
wibawa luar biasa keluar dari dalam diri memancar mempengaruhi sekitar anda. Lalu 
lepas nafas dan bernafas seperti biasanya. 
 
Kalimat diatas bisa diganti terserah anda, yang 
penting niat harus kuat dan yakin. Bila anda 
tahu nama orangnya kata orang ini dalam 
setiap kontak batin dapat diganti nama orang 
tersebut. 
 
6. REJEKI LANCAR DAN BAROKAH 
Untuk melancarkan datangnya rejeki, maka bacalah secara rutin setiap habis sholat lima 
waktu sholawat diatas sebanyak 3 kali. 
 
Lakukanlah dengan istiqomah (tekun), insyaAllah rejeki akan datang dengan lancar. 



Bila anda betul-betul dalam kondisi yang sangat membutuhkan, maka amalan diatas ada 
baiknya diiringi dengan puasa sunah selama 7 hari. Dan memohonlah kepada Allah swt Yang 
Maha Kaya lagi Maha Pemurah dan Maha Pemberi, dengan penuh pengharapan dan 
kekusyukan. 
 
7. KELUARGA HARMONIS DAN JAUH DARI 
SEGALA PENYAKIT 
Dengan sendirinya bila anda sering dan banyak membaca sholawat atas Nabi saw, seperti 
diatas, insyaAllah diri atau badan anda sehat dijauhkan dari segala macam penyakit badan 
dan penyakit hati. Keluarga hidup rukun sejahtera. Amiin. 
 
Dari Abdullah Bin Amru bin Al Ash ra, telah 
mendengar Rasulullah saw bersabda : 
Siapa yang membacakan selawat untukku satu kali, Allah akan menurunkan rahmat kepadanya sepuluh kali. 
 
Rahmat Allah swt itu meliputi segala sesuatu kebaikan (rejeki, kesehatan, keselamatan dll), 
baik untuk diri sendiri maupun orang lain/keluarga. 
 
8. PENGASIHAN SEJATI (BUKA AURA) 
Dengan penyelarasan energi kharismatik anda akan mempunyai daya Pengasih untuk menambah kepercayaan diri dan menumbuhkan 
kharisma, sehingga InsyaAllah akan diperlakukan dengan baik penuh welas asih oleh siapa saja. 
 
Caranya sebelum berangkat pergi menemui 
seseorang, bacalah sholawat diatas 1 kali. Lalu baca kontak batin dibawah ini untuk menyelaraskan energi karismatik anda dengan orang 
yang dituju. 
 
Lalu tiupkan ke telapak tangan anda dan usapkan ke seluruh wajah. 
“Bersinarlah daya pengasihku selimuti seluruh tubuhku. 
Semua orang datanglah kepadaku dengan baik penuh (pengasihan ) 
 
 
9. PENYEMBUHAN SEGALA MACAM 
PENYAKIT 
Pengobatan ini bisa digunakan untuk penyembuhan diri sendiri atau orang lain. 
Bacakanlah sholawat diatas pada segelas air putih (tawar) sebanyak kemantapan hati anda, bisa 3 kali, 7x atau 21 x atau 41x atau99 kali. 
Air putih dalam keadaan sedang-sedang (tidak panas dan bukan air es). 
 
Setelah selesai membaca tiuplah air tersebut. 
Niatkan untuk memohon obat (kesembuhan) kepada Allah swt, atas penyakit yang diderita. 
 
Lakukan beberapa kali sampai ada perubahan yang membaik. Lakukan dengan 
penuh konsentrasi, yakin dan tawakal kepada Allah swt. 
 
10. MENGISI ENERGI SPIRITUAL (GHAIB) 
KEDALAM SUATU BENDA 
Bila anda ingin mentransfer energi spiritual ke suatu benda misalnya batu cincin / akik, 
serban, tasbih, keris dan sebagainya agar mengandung energi ghoib untuk tujuan 
kewibawaan, pengasihan atau tujuan lainnya bagi yang memakainya. 
 
Caranya mudah, cukup rendamkan kedalam air 
kelapa hijau yang telah dibacakan Shalawat An Nuurid Dzat sebanyak 1440 kali. Lalu agar 
energi spiritualnya tidak mudah hilang, luntur, menyusut maka bacakan ayat ini 1 kali pada 
benda yang telah selesai direndam tersebut : “Bismillahirrohmanirrohim. Innama 
yastajibul ladziina yasmau’na wal mauta yab’atsuhumul lahu tsuma ilaihiyurjaun” (1x) 
Dilanjutkan dengan membaca sholawat An Nuurid Dzat 14 kali. 
Nb. Tatacara meritual air kelapa adalah seperti diatas, yaitu Puasa 3 hari, dimulai hari Selasa. Pada malam Jumat, rendamlah benda tersebut 
kedalam air kelapa kemudian dibacakan shalawat 1440 kali. 
 
11. DAN LAIN-LAIN, SESUAI NIAT DAN 
KEHENDAK ANDA 
Bila anda tekun mewirid atau membaca amalan shalawat ini, insyaAllah dengan ijin-NYA, anda dapat mengembangkan manfaat dari ilmu 
ini untuk berbagai keperluan sesuai hajat anda, 

 

Shalawat Al-Shalât al-'Adâdiyyah 

 

 

Sejuta Fadilah Shalawat – Kalam Habib Ahmad Bin Zein Al Habsyi 

Al Musthafa SAW. Sebingkai mozaik nan indah. Kontruksi cita rasa Sang Kuasa yang sempurna. Cahaya yang bertahta 

megah di atas cahaya-cahaya. Makhluk terindah, termulia, tersantun, yang tiada duanya. 

” Dialah yang di langit di kenal sebagai Ahmad, sedang di bumi di kenal sebagai Muhammad.” 

Begitulah Habib Ahmad Bin Zein Al Habsyi melukiskan sosok Rasulullah SAW dalam kata-kata. “Dialah Penguasa maqam 

Mahmud. Bendera puja dan puji tegak dalam genggamannya.” 

“Tidaklah ia di kenal sebagai Muhammad sebelum di seru sebagai Ahmad. Sebab (Di langit) Ar Robb SWT telah memuji 

sosoknya jauh sebelum seluruh makhluk mengenalnya. Ia mengagul-agulkannya jauh sebelum manusia menyanjung-

nyanjungnya. Engkau bakal menjumpai nama Ahmad pada kitab-kitab suci terdahulu. Sedang dalam Al Qur’anul Kariem 

termaktub Nama Muhammad. Dialah yang terlayak menuai pujian-pujian. Dialah yang teragung di antara insan-insan yang 



layak di puji.” 

“Hanya untuknya, kelak Maqam Mahmud di singkap di iringi pujian-pujian. Tak pernah tersingkap untuk selain dirinya. Dengan 

Maqam Mahmud itu, Sang Kuasa senantiasa memujinya. Berbekal Maqam Mahmud itu, ia menjelma sebagai pemberi 

Syafa’at tertinggi. Bendera puja-puji terajut hanya untuknya, seorang. Umatnya di sebut-sebut sebagai Al Hamidun (Orang-

orang yang gemar memuji) dalam kitab terdahulu. Dan tatkala kakeknya, Abdul Muthalib, menyematkan nama Muhammad, ia 

mengunjuk doa, ‘Aku berharap kelak seluruh penghuni langit dan bumi akan senantiasa memujinya.’ “ 

Tak terpungkiri, Rasulullah SAW memang sempurna. Tiada celah untuk mencela, kecuali hati yang buta oleh kabut 

kemusyrikan. Begitu sempurnanya Sang Nabi. Hingga lisan mukminin tak lelah memadahkan puja dan puji dari dulu hingga 

kini. 

SHALAWAT 

Puncak kekaguman Sang Pencipta terhadap mahakarya yang satu ini adalah Shalawat. Habib Ahmad mengurainya, 

“Shalawat Allah SWT kepada Nabi SAW adalah cucuran kebaikan-kebaikan, sifat-sifat luhur, karakter yang elok, ni’mat-ni’mat, 

penghargaan, penghormatan, dan anugerah-anugerah yang meruah. Sedang salam Nya adalah Penjagaan Nya dari berbagai 

aib dan mala, karunia yang berupa ketentraman, kesempurnaan, dan kemegahan. Sebentuk penghormatan yang indah dan 

penuh berkah dari Nya.” 

Mari kita bershalawat kepada Nabi SAW. Mari kita haturkan salam kepada Rasul SAW. 

“Dalam sepenggal ayat, Ar Rahman Ar Rahiem menfirmakan, (yang maksudnya) 

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu 

untuk Nabi dan Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” 

Rasulullah SAW bersabda, “Manusia yang paling dekat denganku pada hari akhir adalah orang yang paling banyak bershawat 

kepada ku.” 

Sabda Beliau SAW yang lain, “Tidaklah seseorang bersalam kepadaku, kecuali Allah SWT pasti mengembalikan ruhku. 

Hingga akupun bisa membalas salam nya.” 

Makna ruh di atas adalah bicara atau sesuatu hal yang berkenaan dg aktifitas ruh. Sebab, seyatanya, ruh Beliau SAW 

senantiasa hidup. 

“Masih banyak lagi hadits-hadits nabawiy yang mengulas faedah Shalawat. Tercatat lebih dari 40 Sahabat terkemuka yang 

meriwayatkan hadits ragam ini.” 

“Dalam satu shalawat terpendam 40 faedah. Diantaranya, Menghapus dosa, mengusir kesumpekan, menuntaskan cita-cita, 

memercik kabar gembira akan syurga sebelum ajal tiba, membersihkan dirì, menanggung keselamatan dari kecamuk hari 

kiamat, mengharumkan majelis, menafikan kefakiran dan sifat kikir, mengukuhnya langkang kala di atas sirath, 

mengenyahkan kekeringan, menabur berkah pada raga, umur, dan amal. Memantik Rahmat Allah dan rasa cinta dari Nabi 

SAW, menghidupkan nurani, dan memancing hidayah Ilahi.” 

“Walhasil, Faedah Shalawat tak terbilang, dunia maupun ukhrawi. Tak terhitung, betapa sering Allah membukakan pintu Hajat, 

melonggarkan keruwetan, dan melipatkan anugerah dg Shalawat. Shalawat adalan amalan Istimewa dan penuh berkah. Ia 

adalah penjamin rasa aman dari murka Allah dan Neraka Nya. Ia adalah pelantar kesucian amal dan ketinggian derajat. Ia 

adalah perniagaan yang takkan pernah merugi.” 

Perlu di catat, ada adab yang mesti di perhatikan di dalam Shalawat, 

“Shalawat adalah Dzikir. Karena itu di syaratkan Kh usyu’ dan Hudlur, serta Ta’zhim kepada Nabi SAW saa t 

bershalawat. Di anjurkan pula menghadirkan zat Nabi  SAW kala berdoa dalam Shalawat, dg harapan agar cu rahan 

anugerah kepada beliau senantiasa lestari. Dengan a dab Inilah, segala faedah shalawat niscaya tergapai . Bahkan 

bisa lebih dari itu. Shalawat tak hanya berarti Dzi kir, Shalawat juga bermakna doa. Bahkan ia adalah e sensi doa itu 

sendiri.”  

Begitu gamblang paparan Habib Ahmad Bin Zein Al Habsyi mengenai Fadilah shalawat di atas. Tunggu apalagi, mari kita 

sedari sekarang menggemari Shalawat, demi kita, demi keluarga, demi Ummat dan demi pertiwi yang telah lama di rundung 

sedih ini..! 

Allahumma Shalli ‘Ala Sayyidina Muhammad Wa ‘Ala Alih Wa Shahbihi Wa Sallim 

Di Edit Seperlunya dari Majalah Cahaya Nabawiy No.70 Th.VII Rabi’ul Awwal 14 
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Ngawiti ingsun nglaras syi'iran = (aku memulai menembangkan syi'ir)-kelawan muji maring Pengeran = (dengan memuji 

kepada Tuhan) 

Kang paring rohmat lan kenikmatan = (yang memberi rahmat dan kenikmatan)-Rino wengine tanpo pitungan 2X = (siang dan 

malam nya tanpa terhitung)  

Duh bolo konco Priyo wanito = (wahai para teman laki laki dan perempuan) Ojo mung ngaji syareat bloko = (jangan hanya 

belajar syari'at saja)  

Gur pinter ndongeng nulis lan moco = (hanya pandai bicara, menulis dan membaca) tembe mburine bakal sengsoro 2X = 

(esok hari bakal sengsara)  

Akeh kang apal Qur'an Haditse = (banyak yang hapal Al Qur'an dan Hadits nya)-Seneng ngafirke marang liyane = (senang 

mengkafirkan orang lain)  

Kafire dewe dak digatekke = (kafirnya sendiri tak dihiraukan) Yen isih kotor ati akale 2X = (jika masih kotor hati dan akal nya)  

Gampang kabujuk nafsu angkoro = (gampang terbujuk nafsu angkara)-Ing pepaese gebyare ndunyo = (dalam hiasan 

gemerlapnya dunia)  

Iri lan meri sugihe tonggo = (iri dan dengki dengan kekayaan tetangga) Mulo atine peteng lan nisto 2X = (maka hatinya gelap 

dan nista) 

 Ayo sedulur jo nglaleake = (ayo saudara jangan sampai melupakan)-Wajibe ngaji sak pranatane = (kewajiban mengaji serta 

aturannya) 

 nggo ngandelake iman tauhide = (untuk mempertebal iman tauhid nya) -Baguse sangu mulyo matine 2X = (bagusnya bekal 

mulia matinya)  

Kang aran sholeh bagus atine = (Yang disebut sholeh adalah bagus hatinya) - Kerono mapan seri ngelmune = (karena mapan 

lengkap ilmunya)  

Laku thoriqot lan ma'rifate = ( menjalankan tarekat dan Ma'rifatnya) Ugo haqiqot manjing rasane 2 X = (juga hakikat meresap 

rasanya) 

 Al Qur'an qodim wahyu minulyo = (Al Qur'an qodim wahyu mulia)Tanpo tinulis biso diwoco = (tanpa ditulis bisa dibaca) 

 Iku wejangan guru waskito = (itulah petuah guru mumpuni) Den tancepake ing jero dodo 2X = (ditancapkan di dalam dada) 

Kumantil ati lan pikiran = (menempel di hati dan pikiran) Mrasuk ing badan kabeh jeroan = (merasuk dalam badan dan seluruh 

hati)  

Mu ' jizat Rosul dadi pedoman = (mukjizat Rosul (Al-Qur'an) jadi pedoman) Minongko dalan manjinge iman 2 X = (sebagai 

sarana jalan masuknya iman)  

kelawan Alloh Kang moho Suci = (Kepada Allah Yang Maha Suci) Kudu rangkulan rino lan wengi = (harus mendekatkan diri 

siang dan malam)  

Di tirakati diriyadohi = (diusahakan dengan sungguh-sungguh secara ihlas) Dzikir lan suluk jo nganti lali 2X = (dzikir 

(mengingat Allah) dan suluk jangan sampai lupa) 

 Uripe ayem rumongso aman = (hidupnya tentram merasa aman) Dununge roso Tondo yen iman = (mantabnya rasa tandanya 

beriman)  

Sabar narimo senajan pas-pasan = (sabar menerima meski hidupnya pas-pasan) Kabeh tinakdir saking Pengeran 2X = 

(semua itu adalah takdir dari Tuhan)  

kelawan konco dulur lan tonggo = (terhadap teman, saudara dan tetangga) Kang podho rukun ojo dursilo = (yang rukunlah 

jangan bertengkar)  

Iku sunahe Rosul kang mulyo = (itu sunnahnya Rosul yang mulia) Nabi Muhammad panutan kito 2x = (Nabi Muhammad 

tauladan kita)  

Ayo nglakoni sakabehane = (ayo jalani semuanya) Allah kang bakal ngangkat drajate = (Allah yang akan mengangkat 

derajatnya)  

Senajan asor toto dhohire = (Walaupun rendah tampilan dhohir nya) Ananging mulyo maqom drajate 2X = (namun mulia 

maqam derajat nya di sisi Allah)  

Lamun Palastro ing pungkasane = (ketika ajal telah datang di akhir hayatnya) Ora kesasar roh lan sukmane = (tidak tersesat 



roh dan sukma nya)  

Den gadang Alloh swargo manggone = (dirindukan Allah surga tempatnya) Utuh mayite Ugo Ulese 2X = (utuh jasadnya juga 

kain kafannya) 

Ustad Muhammad Agus Asaduddin saya mohon ijin mengcopy, terimakasih atas perkenannya semoga Ustad selalu mendapatkan 

barokah dan inayah dari ALLOH SWT .. amin  

 

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Say-yidina Muhammad dan kepada keluarga Sayyidina Muham-mad, sebanyak jumlah 

penyakit dan obat, serta berkati dan sejahterakanlah mereka sebanyak-banyaknya."  

Penjelasan :  

Shalawat ini bersumber dari Maulana Syaikh Khalid Al-Naqsabandi, pembaharu tarekat Naqsabandiyah. Beliau mengatakan bahwa, 

shalawat ini merupakan perisai yang sangat ampuh untuk menghadapi penguasa yang lalim. Ketika mengakhiri pembacaan shalawat ini, 

kata katsîrân diulang berkali-kali."  

 Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad-hamba, Nabi, dan Rasul-Mu, Nabi yang ummi; 

kepada keluarganya dan para sahabatnya, sesuai dengan kadar kebesaran Zat-Mu, dalam setiap waktu dan saat. "  

Penjelasan:  

Shalawat ini termasuk shalawat kesempurnaan, Di antara faedahnya dikatakan bahwa, shalawat ini menyamai seratus ribu shalawat lainnya. 

Ada yang mengatakan bahwa shalawat ini bersumber dari Imam Abû Al-Hasan Al-Syadzili, namun tidak pasti.  

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Sayyidina Muhammad dan keluarganya, dengan shalawat yang setimbang dengan bumi 

dan langit; sebanyak jumlah apa-apa yang ada di dalam ilmu-Mu; serta sebanyak jumlah partikel dari semua benda yang ada di bola 

bumi dan berlipat-lipat ganda dari itu. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Mulia."  

Penjelasan:  

Shalawat ini disebutkan di dalam kitab Kunûz Al-Asrâr: Tentang shalawat ini, Syaikh Al-Iyâsî berkata, "Shalawat ini mempunyai rahasia 

yang sangat besar, dan fadhilah yang sangat banyak serta menyamai 100.000 shalawat lainnya.  

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad-kekasih dan yang dikasihi, penyembuh penyakit dan 

pelepas kesusahan; kepada keluarganya dan para sahabatnya."  

Penjelasan: 

Tentang shalawat ini, Syaikh Yûsuf Al-Nabhânî menjelaskan,"Syaikh Hasan Abû Halawah Al-Ghazza yang berdiam di Al-Quds telah 

mengajarkan shalawat ini kepada saya. Hal itu disebabkan ketika saya mengadukan kepadanya penyakit cemas dan susah yang saya derita. 

Setelah saya baca shalawat tersebut, lenyaplah segala penderitaan saya berkat shalawat dengan sighat tersebut di atas.  

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Sayyidina Muhammmad Nabi yang ummi, yang suci dan bersih; dengan shalawat yang 

melepaskan segala ikatan dan melenyapkan segala kesusahan."  

Penjelasan:  

Shalawat ini disebutkan oleh Al-Zubaydi di dalam kitabnya, Al-Shilât wa Al-'Awâ'id.  

Sebagai orang saleh mengatakan bahwa, shalawat ini sangat manjur untuk melenyapkan kesusahan.  

Artinya: "Kepadamulah, ya Raslullah, mengalir shalawat Allah, salam-Nya, tahiyat-Nya, dan berkah-Nya; dalam tiap-tiap saat yang 

memadai dengan kedudukanmu yang besar dan derajatmu yang tinggi; berkumpul bagimu segala keutamaan semua jenis shalatawat dan 

salam."  

Penjelasan:  

Shalawat di atas termasuk yang menghimpun seluruh shalawat.  

 Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Sayyidina Muhammad, yang cahayanya bagi makhluk telah mendahului, dan 

kemunculannya merupakan rahmat bagi alam; sebanyak jumlah makhluk-Mu yang lalu maupun yang akan datang serta yang berbahagia 

di antara mereka maupun yang celaka-dengan shalawat yang menghabiskan segala hitungan dan meliputi segala batasan; dengan 

shalawat yang tidak akan habis, berakhir; dan selesai, serta dengan shalawat yang terus-menerus dengan ke-abadian-Mu, juga kepada 

keluarganya. Limpahkanlah pula kesejahteraan yang banyak seperti itu."  

Penjelasan: 

Pensyarah kitab Dalâ'il mengatakan bahwa, Sayyid 'Abdul Qadir Al-Jaylânî menutup hizb-nya dengan shalawat ini. Dinukil pula dari 

ucapan Al-Sakhâwî, bahwa shalawat ini mempunyai keistimewaan; satu shalawat ini berbanding sepuluh ribu shalawat lainnya.  



Sementara Imâm Muhyiddîn Al-Yamani, yang bergelar "Junayd dari negeri Yaman", mengatakan; "Barangsiapa yang mengucapkan 

shalawat ini sepuluh kali, pagi dan sore, ia berhak mendapat keridhaan Allah Yang Maha Besar; aman dari kemurkaan-Nya; mendapat 

curahan rahmat yang berlimpah; terpelihara dengan pemeliharaan nabi dari segala marabahaya, dan mendapatkan kemudahan dalam segala 

urusan."  

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat-Mu yang paling utama selalu, berkah-Mu yang paling berkembang se-lamanya, dan tahiyat-

Mu yang paling baik keutamaan dan jumlahnya; kepada semuha-mulia makhluk manusia, kum-pulan hakikat iman, dan batas kebaikan 

yang tampa; pemimpin balatentara kaum Muslim, penghulu barisan para nabi yang dimuliakan, dan seutama-utarna makhluk dari 

semuanya; pembawa panji kemuliaan dan ketinggian pemilik kendali kemuliaan, dan yang menyaksikan rahasia azali; sumber ilmu 

kesantunan, dan hikmah; penampilan rahasia kemurahan secara sebagian dan keseluruhan; manusia 'aynil-wujûd' ruh jasad dua alam, 

dan mata kehidupan dua tempat; yang memastikan dengan tingkat ubudiah yang tertinggi dan yang berakhlak dengan akhlak kedudukan 

pilihan; sahabat yang terbesar dan kekasih yang dimuliakan, yaitu Sayyidina Muhammad bin 'Abdillah bin 'Abdil Mutthalib; juga atas 

seluruh nabi dan rasul, serta atas keluarga dan sahabat mereka semuanya sebanyak orang yang ingat menyebut nama-Mu dan orang yang 

lalai melupakan-Mu."  

Penjelasan: 

Sayyid Ahmad Al-Shâwî, di dalam kitab Syarh Wird Al-Dardir mengatakan bahwa, shalawat ini dinukil oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali 

dari Quthb Al-Idrûs, dan di-namakan Syams Al-Kanzil A'dhâm. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa, shalawat ini dinukil dari Quthb Al-

Rabbânî Sayyid 'Abdul Qadir Al-Jaylânî.  

Barangsiapa yang membaca shalawat ini sesudah shalat isya, sebelumnya membaca Surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatayn sebanyak 33 

kali, maka ia akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah Saw.  

 

  

 Artinya: "Aku memohon kepada-Mu, ya Allah, agar Engkau melimpahkan shalawat dan salam kepada penghulu para rasul dan pemimpin 

orang-orang takwa; yang telah Engkau ciptakan dengan kebesaran-Mu dan Engkau hiasi dengan keelokan-Mu; yang Engkau mahkotai 

dengan kesempurnaan-Mu dan Engkau jadikan orang yang berhak memandang Dzat-Mu; yang Engkau jadikan ia sebagai tempat bagi 

asma dan sifat-Mu; yang Engkau gandengkan namanya dengan nama-Mu serta ketaatan kepadanya dengan ketaatan kepada-Mu, yakni 

Muhammad bin Abdillah, serta para keluarga dan sahabatnya yang menyeru kepada Allah.  

Ya Allah, limpahkalah shalawat kepada Sayyidina Muhammad-wakil hadrat Dzat-Mu; yang memastikan dengan asma dan sifat-Mu; yang 

mengumpulkan antara yang ada dan tiada; pemisah antara yang baru dan yang lama; pemimpin orang-orang yang terbuka dengannya 

segala yang terkunci, menjadi pulih setiap yang pecah, dan meniadi merdeka kembali setiap yang dikalahkan."  

Penjelasan:  

Shalawat ini berasal dari Sayyidi Muhyiddin bin Al-'Arâbi, yang disebutkannya di dalam hizb-nya, Al-Tawhîd, Telah pula dinukil oleh 

Syaikh Al-Nabhani, dan kami menukilnya dari beliau.  

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah seutama-utama sha-lawat, setinggi-tinggi berkah, dan sebaik-baik tahiyat didalan setiap waktu; kepada 

semulia-mulia makhluk, Say-yidina dan Maulana Muhammad; sesempurna-sempurna penduduk bumi dan langit. Limpahkanlah pula 

kesejahteraan kepadanya, duhai Tuhan kami, sebaik-baik tahiyat, di dalam setiap kehadiran dan pandangan."  

Penjelasan:  

Shalawat ini bersumber dari Sayyid Abû Al-Hasan Al-Syadzili Beliau membuka hizb-nya, Al-Luthf dengan sha-lawat ini.  

Artinya: "Ya Allah limpahkanlah shalawat kepada Zat Mu-hammad yang halus dan tunggal; matahari langit rahasia tempat pemunculan 

cahaya; pusat peredaran kebesaran; dan kutub falak keindahan.  

Ya Allah dengan rahasianya di sisi-Mu dan dengan perjalanannya kepada-Mu amankanlah rasa takutku; ku-rangilah kesalahanku; 

lenyapkanlah kesedihan dan ke-tamakanku; dan jadilah penolongku. Bawalah aku kepada-Mu, karunialah aku fana terhadapku, dan 

janganlah Engkau jadikan diriku mendapat cobaan dari nafsuku. Singkapkanlah bagiku semua rahasia yang tersembunyi, duhai Tuhan 

Yang Maha hidup dan Maha mandiri."  

Penjelasan:  

Shalawat ini berasal dari Sayyid Ibrâhîm Al-Dasûqî, yang dipakai sebagai pembuka hizb oleh Al-Dardir: Hal ini menunjukkan keutamaan 

shalawat ini yang sangat besar.  

Artinya: "Ya Allah, bagi-Mu-lah segala pujian sebanyak jumlah orang yang memuji-Mu; bagi-Mu-lah pujian sebanyak orang yang tidak 

memuji-Mu; dan bagi-Mu-lah pujian sebagaimana Engkau suka untuk dipuuji.  



Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad se-banyak jumlah orang yang bershalawat kepadanya, lim-pahkanlah shalawat 

kepada Muhammad sebanyak jumlah orang yang tidak bershalawat kepadanya, dan lim-pahkanlah shalawat kepadanya sebagaimana 

angkau suka supaya diucapkan shalawat atasnya."  

Penjelasan:  

As-Sakhâwî bertutur sebagai berikut:  

Kami menuturkan riwayat dari Al-Thabrânî di dalam kitab Al-Du'â', bahwa beliau bermimpi melihat Nabi Saw. dalam sifatnya yang telah 

sampai beritanya kepada kita. Lalu beliau berkata, Assalâmu 'alayka Ayyuh al-Nabiyya Warahamatullâhi wa Barakâtuh. Ya Rasulullah, 

Allah telah mengilhami aku beberapa kalimat!"  

Rasulullah bertanya, "Apakah itu?"  

Allâhumma laka al-Hamdu ...(hingga akhir shalawat tersebut di atas)."  

Lalu Rasulullah Saw. Tersenyum hingga tampak gigi serinya memancarkan cahaya yang cemerlang.  

 

  

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjunan kami, Muhammad. Telah semai rasanya upayaku, tolonglah aku ya 

Rasulullah."  

Penjelasan: 

Ibn 'Âbidîn menukil shalawat ini dari seorang hamba yang salih, Ahmad Al-Halabi, yang berdiam di Damaskus. Dia bertutur bahwa, ada 

sebagian menteri Damaskus me-nangkapnya, sehingga pada malam itu, ia merasa sangat susah sekali. Lalu ia bermimpi melihat Rallulullah 

Saw. Baginda Nabi menenteramkan hatinya dan mengajarkan kepadanya sighat shalawat ini. Baginda Nabi mengatakan bahwa barangsiapa 

yang membacanya maka Allah akan menghilangkan kesulitannya. Ketika ia terbangun, lalu dibacanya shalawat itu, dan akhirnya, berkat 

Rasulullah Saw. kesulitannya itu lenyap.  

Kemudian Ibn 'Âbidîn mengatakan bahwa, beliau telah mencoba membaca shalawat itu berkali-kali, dan ternyata memang sangat cepat 

sekali untuk menghilangkan kesulitan.  

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Maulana Muhammad dan keluarganya, sebanyak jumlah, hitungan 

semuanya; dari mana habisnya dalam ilmu-Mu; dari mana tidak ada hitungan dalam liputan-Mu; dan dengan apa-apa yang Engkau 

ketahui bagi diri-Mu tanpa akhir. Sesunghnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu."  

Penjelasan:  

Shalawat ini bersumber dari seorang arif yang besar dan wali yang terkenal; lautan ilmu syariat, tarekat dan hakikat, yakni Sayyid Ahmad 

bin Idris; pemuka tarekat Idrisiyah vang merupakan anak cabang dari tarekat Syadziliyah.  

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Sayyidina Muhammad dan keluarganya, dengan shalawat penduduk langit dan bumi 

kepadanya. Alirkanlah, duhai Maulaku, kelembutan-Mu yang tersembunyi dalam urusanku. Tampakkanlah rahasia keindahan buatan-Mu 

dalam perkara-perkara yang aku cita-citakan dari-Mu, duhai Tuhan semesta alam."  

Penjelasan:  

Shalawat ini oleh sebagian ulama dinisbahkan kepada Sayyid 'Abdullâh Al-'Alamî. Di antara khasiatnya yang terkenal adalah bahwa, 

"Barangsiapa yang membacanya sebanyak seribu kali, niscaya Allah akan melenyapkan kesusahannya."  

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Mu-hammad dan kepada keluarga Muhammad, dengan shalawat yang menjadikan 

ridha bagi-Mu dan penunaian bagi haknya; berikanlah kepadanya wasilah dan kedudukan yang Engkau telah janjikan."  

Penjelasan:  

Diriwayatkan oleh Sya'rânî bahwa, Nabi Saw. pernah menerangkan tentang shalawat ini dalam sabdanya, "Barangsiapa yang membacanya, 

ia berhak mendapatkan  

Artinya: "Ya Allah, ya Tuhan Muhammad dan keluarga Muhammad limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad 

serta berikanlah kepada Muhammad derajat dan wasilah di dalam surga. Duhai Tuhan Mu-hammad dan keluarga Muhammad berilah 

ganjaran kepada Muhammad. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepadanya sesuai dengan apa yang sepantasnya bagianya."  

Penjelasan: 

Di dalam kitab Syarah Dalâ'il disebutkan bahwa Nabi Saw. telah bersabda, "Barangsiapa di antara umatku yang membaca shalawat ini, 

baik di waktu pagi maupun di waktu petang, berarti ia telah membuat malaikat pencatat amal menjadi kepayahan selama seribu hari, juga 

diampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa kedua orang tuanya.  

Di dalam kitab Syarah al-Fâsi dijelaskan bahwa, shalawat ini diangkat dari hadis Jabir bin 'Abdillâh r.a., dan disebutkan faedah yang 



banyak baginya.  

Sementara Al-Hâfizh Al-Sakhâwi berkomentar, "Seandainya ada orang bersumpah hendak mengucapkan shalawat yang paling utama, lalu 

ia membaca shalawat ini. niscaya ia telah memenuhi sumpahnya itu."  

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Mu-hammad di kalangan orang-orang dahulu, limpahkanlah shalawat kepada 

Muhammad di kalangan orang-orang ke-mudian, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad di-kalangan para nabi, limpahkanlah 

shalawat kepada Mu-hammad dikalangan para rasul, dan limpahkanlah shalawat kepada Muhammad di kalangan arwah sampai Hari 

Kiamat."  

Penjelasan:  

Tentang shalawat ini, barangsiapa yang membacanya sebanyak tiga kali di waktu sore dan tiga kali di waktu pagi, niscaya akan sirnalah 

dosa-dosanya, terhapuslah segala kesalahannya, tetaplah kesenangannya, dikabulkan doanya, dikabulkan cita-citanya, dan dia ditolong 

menghadapi musuh-musuhnya. 

BACAAN DZIKIR YANG SESAT DAN MENYESATKAN 

by Fadhil ZA · November 27, 2012 

Oleh Fadhil ZA 

 Berdzikir mengingat Allah adalah kegiatan yang banyak diperintahkan Allah  dalam Al Qur’an, bahkan dalam surat An Nisa ayat 103 kita 

diperintahkan agar ingat pada Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Namun demikian dalam pelaksanaan dzikir ini kita harus berhati 

hati, lakukanlah dzikir sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan al Qur’an.  Pada kenyataannya dewasa ini masih banyak ditemukan amalan 

dzikir sesat dan menyesatkan. Bacaannya betul menyebut nama Allah, namun niatnya salah dan keliru. Mereka mencampur aduk nama 

Allah dengan nama selain Allah. Mereka menyebut nama Allah bukan untuk mengabdi atau menganggungkan Allah.  Mereka menyebut 

nama Allah untuk menghadirkan dan  meminta bantuan khodam Jin. 

Inilah yang diingatkan Allah dalam surat Al A’Raaf ayat 180 : 

 Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang 

yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah 

mereka kerjakan. A(Al A’raaf 180) 

Pada surat al A’Raaf ayat 180 diatas Allah mengingatkan :”…..tinggalkanlah orang orang yang menyimpang  dari kebenaran dalam 

menyebut nama Allah”. Karena pada kenyataannya masih banyak  orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama Allah. 

Mulutnya menyebut nama Allah, namun hati dan fikirannya membayangkan sesuatu selain Allah. Mereka telah melakukan tindakan 

mempersekutukan Allah dalam menyebut namaNya. 

Berikut ini kami sampaikan beberapa aliran tarekat yang mengajarkan dzikir menyesatkan, atau melakukan dzikir tidak sesuai dengan 

tuntunann Al Qur’an dan Rasulullah. 

  

MERUQYAH AHLI TAREKAT NAQSYABANDIYAH  

Dikisahkan oleh : 

Syamsul Arifin 

Sebenarnya orng ini pernah diruqyah pada waktu anaknya terus menerus mengalami sakit. Sembuh sebentar kemudian sakit lagi, itu terjadi 

terus menerus. Istrinya curiga hal ini disebabkan oleh suaminya yang ikut ajaran toriqot. Karena suaminya sering skali ketika wiridan 

ajaran toriqot (Naqsyabandiyah) mengalami kesurupan (trance) dan dalam kesurupan itu sering menggambar wajah orang. Anaknya tidak 

mau bila digendong oleh ayahnya seperti ketakutan, bahkan anaknya tidak mau masuk kerumahnya sendiri shingga sampai sekrang 

menginap dirumah kakak istrinya. 

Ketika pertama saya remah orang ini, saya ajak diskusi singkatnya saya tanya dia tentang amalan yang dia lakukan? Dia menjawab yaitu 

mengucapkan ya Allah sebanyak-banyaknya tetapi supaya khusu’ dia disuruh gurunya utuk membayangkan wajah gurunya ketika berdzikir. 

Kemudian saya bertanya kepadnya apa artinya dzikir? Dia menjawab dzikir artinya ingat atau mengingat. saya tanggapi nah loh dzikir 

artinya mengingat, mengapa lisan anda mengucapkn ya Allah sedangkn hati anda mengingat wajah guru anda, bukankah ini bentuk 

kesyirikan yang mana dalam ibadah anda menyertakan selain Allah SWT.? 

Dia kaget dan menyadari bahwa selama ini dia telah salah. Kemudian dia saya ajak mengucapkan doa pembersih, seketika itulah dia kaget, 

karena reaksinya langsung, tangannya bergerak-gerak sndiri, saya bimbing dia agar serius dalam doa pembersihnya itu agar jin yang ada 

dalam tubuhnya itu benar-benar menjadi lemah, kemudian saya bacakan ayat-ayat ruqyah., selama ruqyah tubuhnya bergetar-getar hebat 



bahkan hampir saja dia kehilangan kesadaran, tetapi segera saya ingatkan dia agar tetap terjaga. 

Setelah selesai ruqyah orang ini saya tanya, apa yang dirasa? Dia mengatakan badan terasa ringan, dada terasa plong, dan kepala terasa 

ringan tanpa beban. Setelah itu saya nasehati agar tidak lagi mengamalkan amalan-analan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. 

Apalagi amalan yang mendekati kemusyrikan. Boleh kita berdzikir sebanyak-banyaknya dengan cara yang syar’i dan niatkan hanya 

sebagai pengabdian kita kepada Allah SWT. Dia menjawb” insya Allah mulai detik ini saya tidak mengamalkan amalan-amalan yang tidak 

syar’i. Alhamdulillah. Inilah ucapan terahir kami pada ruqyah pertama itu. Dan Alhamdulillah anaknya segera sembuh sampai sekarang, 

dan tedak takut lagi masuk kerumahnya sndiri. 

Beberapa minggu berlalu saya tanya kabarnya lewat sms, masih adakah gangguan yang dirasa? Dia menjawab ” masih sdikit seperti ada 

orang yang mau masuk ke tebuhnya tetupi tidak bisa, diapun minta diruqyah lagi untuk kedua kalinya.. 

  

PARA KYAI AHLI TAREKAT SESAT YANG TIDAK SHOLAT 

Zulkarnain ElMadury 

Akar akar kesyirikan masa jahiliyah masih saja terdapat pada kelompok kelompok Islam yang semestinya harus sirna dari lubuk hati umat 

Islam ketika sudah mengucapkan Syahadat. Syahadat itu bukan sekedar ucapan belaka, tetapi perlu pembuktian, kalau hanya Allah tempat 

pelindung dan mengajukan permohonan. Nyatanya syahadat hanya dijadikan benteng perisai untuk disebut Islam, sekalipun tak pernah 

bertauhid dalam beriman kepada Allah. Hal tersebut terdapat dalam kehidupan Muslim yang terlalu awam dalam kehidupan beragama. Dan 

yang lebih parah lagi , banyak ayat ayat Quran yang di potong potong dijadikan ajimat, penolak bala, disamping huruf huruf arab yang 

digunakan sebagai racikan bikin ajimat. 

Banyak dikalangan mereka yang mengaku Ulama sebenarnya punya profesi dukun, dengan menampilkan keyakinan ganda dan bersekutu 

dengan anak anak Iblis laknatullah. Jin jin menjadi bala tentara mereka di dalam melaksanakan praktek praktek perdukunan. Jin Jin itu pula 

menjadi mitra kerja mereka dalam rangka bisnis ilmu gendam, hipnotis, membuat orang tertarik , semacam ilmu asih yang ditebarkan 

diberbagai kesempatan di majelis majelis mereka. 

Di Madura tak sedikit orang mengaku habib (orang orang arab), mereka memiliki kamar kamar praktek yang terbilang mewah, seperti di 

daerah Arosbaya, Burneh dan wilayah bangkalan lainnya. Tetapi profesi orang ngaku habib ini selalu jual ajimat dengan harga dari ratusan 

ribu sampai puluhan juta, Rumah mereka yang ngaku habib ini bukan sekedar rumah yang bernuansa mewah belaka, tetapi juga dibuat 

sedemikian rupa guna menarik minat para pasein dari berbagai penjuru. 

Saya bertemu beberapa orang yang sangat dimulyakan dan dihormati di Madura oleh para pengikutnya. Seperti Kyai Dawi almarhum, 

seorang kyai yang gak pernah makan nasi, sehari harinya cuma minum kopi doang dan rokok yang sambung menyambung, dia gak pernah 

shalat, karena mengikuti Thoriqah. Hidupnya dihabiskan di tempat duduk dengan melayani tamu sambil memutar biji tasbih. Selalu yang 

dibicarakan kyai ini tentang kehebatan para kyai sebelumnya yang dikatakan sebagai para wali, terutama para sesepuh K. Dawi almarhum. 

Juga bertemu deng KH. Asmuni (almarhum ) seorang putra dari KH. Zainal Arifin al marhum , Beliau KH. Asmuni diyakini punya ilmu 

yang tiada taranya dikalangan ormas tertentu. Bahkan dikenal memiliki karomah. Semasa hidupnya beliau, saya bertemu beliau disebuah 

tempat beliau berbaring, karena gak bisa berjalan. Beliaupun tidak pernah shalat, karena mengaku sampai pada tingkat Ma’rifat. 

Saya juga bertemu dengan KH. Husni pengasuh pondok pesantren Attaufiqiyah Bluto Sumenep. Saya dengan beliau cukup akrab, bahkan 

tidak ada batas kalau berbicara, karena saya mengenal beliau dengan penuh kekeluargaan, Beliau juga pengikut thoriqah, juga gak pernah 

shalat selama saya kenal beliau, karena berkeyakinan shalat itu tidak harus mengikuti gaya Syariat.. 

Saya juga pernah mengikuti KH, Amirul Khatib Sumenep , tokoh sholawat wahidiyah yang dikagumi oleh pengikutnya. sholawat waidiyah 

adalah produk KH, Romo Yai Abdul majid Ma’ruf kediri , dalam perjalanannya , juga hanya sholawat yang dibesar besarkan oleh beliau 

tanpa sholat. 

Juga saya pernah kenal seorang sesepuh Kyai Sumenep (al Marhum), seorang kyai yang sangat disegani, beliau KH. Asnawi, yang menjadi 

silsilah para kyai di Kecamatan lentenf, masih keluarga Kyai Asmuni, saya sangat mengenal beliau yang juga mengikuti tohriqah tanpa 

shalat. 

Dalam pandangan Kyai kyai tertentu, sholat itu hanya untuk orang awam. Sebenarnya sangat banyak pengalaman saya berteman para 

sesepuh Kyai di Madura. Bahkan dari keluarga saya sendiri di Sitobondo di Daerah Kendit, saya punya saudara sepupu yang selalu 

berpraktek perdukunan juga. rumahnya dibuat sedemikian rupa yang mengesankan sebagai kyai terkenal, ratusan paseinnya, datang dari 

berbagai penjuru setiap hari. Ya kerjanya cuma memutar tasbih tanpa shalat. Segudang pengalaman saya dialam Kyai, membuat saya 

berpikir panjangan dan menyimpulkan kalau saya sedang dialam yang jauh dari ajaran Islam yang murni. ditahun 1977 saatnya menyesali 

diri, meninggalkan alam kyai yang penuh cerita fiktif dan legenda kedaerahan. 



Kalau saya sebutkan banyak kyai yang saya kenal dengan baik dan akrab dengan beliau, tetapi pada kesimpulannya tidak pernah membuat 

saya menjadi lebih Islam, melainkan makin menjauhkan saya dari Islam yang benar. Itulah kesimpulannya. Karena selama dengan mereka, 

saya hanya mengenal Islam, menghitung biji tasbih, menjual ajimat, bicara kesaktian , kekebalan, bisa terbang, gak usah shalat, dan 

semacamnya. 

  

RUQYAH DZIKIR OVER DOSIS 

Berikut adalah Amalan Dzikir yang diwiridkan sejumlah 10.000/perhari oleh mantan pemilik ilmu hitam yang 

sulit di dilucuti ini. Orang bodoh menyembutnya sakti, ia bisa mengendalikan lawan bicara dengan matanya 

(termasuk para ahwat lugu), plus keahlian lain seperti memberi konsultasi, pijat refleksi, ruqyah, bahkan 

kebal digigit nyamuk selama 8 tahun. Mas Hengki mengaku sudah mendatangi lebih dari 5 kota untuk mencari 

paranormal yang bisa melepas ilmunya yang telah ia genggam selama 8 tahun terakhir ini. 

8 Tahun ia sakti dan hal itu hanya membuat ia Jenuh. Karena hatinya menangis ingin kembali, Alhamdulillah 20 Desember 2012 lalu 

dipertemukan dengan saya (NAI) dalam pelatihan Rehab Hati dan Quranic Healing Gratis di bandung yang mengadakan pelatihan ruqyah 

syar’iyyah gratis di Bandung. Gratis ruqyah dan pelucutan ilmu tenaga dalam, kebatian, kesaktian, ilmu kebal, ilmu hitam dan lain lain. 

Dzikir 10.000 Harian: 

Minggu: “Ya Hayyu Ya Qayyum” 

Senin: La Hawla wa laa Quwwata ila Billahil aliyhil Adziim” 

Selasa: “Sholallahu ala Muhammad” 

Rabu: “Astaghfirullahal Adziim” 

Kamis: “Subhannaka Inni Kuntum Minadzaliin” 

Jum’at: “Ya Allah” 

Sabtu: “Laa Ilaaha Illallah” 

HIndari, atau jika anda pengamal maka Akhiri atau rubah niatnya. Karena dari niat itulah sang khodam berdatangan sesuai jumlah bilangan 

dan waktu yang telah di tentukan. 

RAPALAN ASMAUL HUSANA MALAH KERASUKAN JIN. 

Suatu hari Team melakukan therapi Qur’anic Healing Indonesia secara massal di sebuah Musholla. 

tiba-tiba ada salah seorang bapak yang tiba-tiba meraung-raung (mirip harimau) 

di tanyakan kepadanya, ” Siapa yang masuk kedalam tubuh saudaraku ini….???? 

tubuh yang bergetar itu menjawab : aku Rojak ha..ha..ha 

lalu di tanyakan, kenapa engkau masuk dalam tubuh saudaraku…? 

jin tersebut menjawab : aku masukkedalam tubuhnya karena aku selalu di panggil2 setiap malam sebanyak 

1999 kali. 

YA ROZAQ…YA ROZAQ….YA ROZAQ…!!! 

============================= 

tentu saja semua merasa kaget, kenapa orang yang mendzikirkan asma ya Rozaq kok malah syetan Rojak 

yang datang….? 

owh, ternyata setelah di selidiki si bapak ini ketika berdzikir menambahkan syarat2 khusus, yang syarat 

tersebut tak pernah di ajarkan oleh Rosululloh. 

dia menahan napas pada jumlah tertentu, memasukkan kepalanya kedalam air, dan menambah khusu’ 

dengan wewangian kemenyan. 

================================ 

Saudaraku, hati-hatilah mengamalkan sesuatu 

jika mau mengamalkan sesuatu pastikan bahwa yang di baca benar dan tatacaranya juga harus mengikuti 

utusan Alloh Muhammad SAW. 

(sumber https://www.facebook.com/pages/Quranic-Healing-Indonesia/161298144026598) 

 

SAYA GAGAL BERDAKWAH DENGAN CARA PERDUKUNAN 

Oleh Gus Wachid 

SAYA MULAI belajar ilmu-ilmu perdukunan sejak masih Tsanawiyah. Tawuran yang menjadi tren ketika itu, 

membuat tekad saya untuk mempelajari ilmu klenik semakin kuat. Di sebuah pesantren, saya memulai 

belajar dengan puasa patigeni dan selametan pakai ayam jago. Hatinya saya yang makan, dagingnya yang 

makan kyainya. Wah, saya diakali thok…Kalau gitu ya nayamul (Bahasa Arema: lumayan) buat kyainya 

(Tertawa). Kemudian disuruh puasa 40 hari. Setelah itu, untuk mengetahui sah tidaknya puasa dites. Tesnya 

dengan cara membaca wirid dulu. Salah satu wiridnya adalah: Ya maliki ya maliku, iyyaka nakbudu waiyyaka 

nastain. Jarum ditusukkan dan kulit saya disilet. Aneh, tidak ada darah yang keluar sedikitpun, walaupun ada 

bekasnya. Pertanda puasa saya sah. Saya lulus. 

  

Padahal saya melanggar aturan guru. Karena saya hanya sanggup puasa selama 7 hari. Baru dapat beberapa 

hari, BAB saya berwarna putih. “Waduh, bisa bisa mati saya,” pikir saya. Saya memang berbakat untuk 

urusan ilmu-ilmu seperti ini. Kata orang, saya ini keturunan Joko Tingkir, jadi dzikirnya bisa pamungkasan 



(ampuh). Cirinya adalah panjang depa kedua tangan saya lebih panjang dari panjang badannya. Sementara 

teman-teman yang puasa genap 40 hari lengkap ada yang disuruh mengulang karena tidak lulus. 

Belajar ilmu seperti itu ada urutannya. Pertama, ilmu Karamah.Selanjutnya, ilmu tenaga dalam. Kalau orang 

cuma belajar tenaga dalam tanpa karamah biasanya tidak kuat. Ilmu tenaga dalam itu mudah. Beli juga bisa. 

Diisi langsung bisa di tempat. Nah, di tenaga dalam inilah nanti setiap dukun itu mempunyai spesialisasi 

sendiri-sendiri. Ada ilmu kebal, pelet, santet dan sebagainya. Tanpa dua ilmu ini, berarti itu dukun bohongan. 

Setelah kedua ilmu tersebut berikutnya adalah lelakon yang berfungsi untuk mempertahankan dan 

meningkatkan. 

Cara mendapatkan ilmu karamah dengan membaca shalawat, kemudian puasa beberapa hari. Selanjutnya 

mewiridkan: Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Syekh Abdul Qadirjaelani, Ya Allah kulo nyuwun karamahipun Syekh 

Abdul Qadirjaelani (Ya Allah, saya minta karamahnya Syekh Abdul Qadir Jaelani). Sambil dipancing dengan 

gerakan-gerakan untuk kemudian gerak sendiri tanpa bisa dikendalikan. Setelah itu minta gerakan apa saja, 

langsung bisa sendiri. 

Setelah selesai mempelajari ilmu karamah di Malang, baru saya mengembara dari kota ke kota mencari ilmu 

pengisian. Yang cukup lama di Lumajang, selama 2 tahun. Di sanalah saya belajar ilmu Cor Wojo (isian untuk 

kekebalan). Pantangan ilmu ini adalah makan pisang Mas. Tetapi waktu saya mencoba melanggarnya, tidak 

ada pengaruhnya buat saya. 

Termasuk yang saya pelajari adalah ilmu pasang susuk. Susuknya terbuat dari jarum emas. Cara 

memasukkannya dengan membaca shalawat dalam jumlah tertentu kemudian membaca: udkhuluha bisalamin 

aminin (masuklah dengan selamat lagi aman, ayat). 

Di Kediri, saya meneruskan perburuan ilmu. Saya diajari shalawat tertentu yang dibaca dalam jumlah yang 

cukup banyak. Baru membaca beberapa kali saja, sudah muncul hasilnya. Jin datang dengan wajah mirip guru 

saya. Bahkan namanya pun menggunakan nama guru saya. 

Tidak puas sampai di situ, saya mengejar ilmu yang lebih tinggi dari Cor Wojo yaitu ilmu Sungai Raja. Madura 

tujuan saya. Termasuk di dalamnya ada pembelajaran jurus Wali Songo. Mewiridkan sembilan asmaul husna, 

tetapi sebenarnya salah satunya bukan nama Allah: Ya hayyu, ya ali, ya mali, ya wafi, ya waqi, ya qowi, ya 

ghoni, ya wall, ya baqi (Mali bukan nama Allah). Dibaca sembilan kali tanpa nafas. Tapi nampaknya saya 

kurang sukses. Selanjutnya, saya lebih banyak mengembangkan sendiri dengan membaca dari buku-buku 

dan diskusi. 

Dan banyak Orang yang tertipu … 

Tahun 1986 saya sudah mulai praktik setamat dari Aliyah. Hanya dari mulut ke mulut, saya semakin dikenal 

banyak orang. Puncaknya tahun 1988 waktu saya di semester satu IAIN. Pelanggan saya orang-orang besar. 

Di antara mereka ada para dosen saya sendiri. Belum lagi para dosen itu membawa teman-temannya lagi. 

Makanya mereka semua sangat sangat hormat kepada saya. Sampai pernah, ketika saya mbisu (puasa bicara) 

saat diskusi kelas. Para dosen tidak ada yang menegur, yang ada malah semakin hormat. Mereka hanya 

bilang, “Gus Wachid lagi mbisu.” 

Kecuali satu orang yang masya Allah.., Abu Bakar Muhammad namanya, dosen hadits orang Bima, beliau 

sangat benci saya. Kalau masuk kuliah, laki perempuan dipisah. Resikonya, beliau adalah dosen hadits yang 

paling tidak laku. Tapi saya selalu mengambil beliau. Hanya beliau yang tidak terpengaruh saya. 

Setelah itu, dari mulut ke mulut orang ramai datang ke saya untuk minta bantuan. Saya waktu itu punya 

majlis Shalat Tasbih dan dzikir setiap malam Jumat Legi. Dan setelah itu saya adakan taubatan (mandi di 

kolam). Saya dulu punya kolam untuk memandikan orang. Itu sebenarnya kolam ikan mungkin malah ada 

ularnya juga. Semua ini sebenarnya hanya mengarang. Tanpa rujukan atau bisikan. 

Beberapa nama besar bahkan para akademisi agama pernah saya mandikan. Pernah suatu saat datang 

seorang profesor kepada saya karena kasus anaknya yang nakal, kurang wibawa dalam memimpin, anak 

buahnya mulai ada yang berontak dan mulai adanya saingan. Saya mandikan, mandi taubat, kata saya. 

Sebelum mandi, saya si ram sebanyak 3 kali. Saya siramkan air di kepalanya yang botak sambil saya katakan, 

“Istighfar ya pak. Istighfar ya pak!” Sebenarnya saya ingin tertawa dengan apa yang saya lakukan itu. Karena 

saya sendiri tidak yakin dengan apa yang saya lakukan. Kok yo goblok temen (kok ya bodoh sekali). Kalau 

angin duduk bisa mati nih orang, kata hati saya. Jadi, kayak saya jadikan hiburan saja. 

Ada peristiwa yang lebih menggelikan. Pada suatu malam, seorang atasan yang jadi pasien saya sedang saya 

mandikan di pinggir sumur. Tiba-tiba datang salah seorang anak buahnya yang juga perlu bantuan saya. 

Melihat bawahannya datang, dia blingsatan dan sangat malu kemudian minta saya sembunyikan. 

Sebenarnya saya lebih dikenal sebagai pemasang susuk. Terutama susuk kekebalan. Pernah saya mengisi 

satu pasukan yang mau berangkat bertugas ke Timor Timur. (Gus Wachid diam sejenak dan mengucap 

perlahan: Astaghfirullahal adzim…). 

Pengisian masal seperti itu tidak hanya terjadi sekali. Tahun 1993 waktu saya KKN di Malang Selatan, semua 

anak peserta KKN saya isi. Laki-laki dan perempuan semuanya saya suruh menelan pelor. Tujuannya untuk 

jaga-jaga karena tempat KKN nya adalah basis orang Kristen. 

Solusi yang saya berikan kepada para pasien terkadang hanya pakai feeling saja. Dengan konsentrasi 

sebentar kemudian datang solusi. Kalau sedang bingung mencari solusi, saya pura-pura masuk ke kamar dulu. 

Sebenarnya jujur, waktu itu buat mikir dulu apa yang harus saya lakukan. Maka, terus terang saya ragu 

kepada para dukun yang katanya selalu dapat bisikan saat menyelesaikan masalah pasiennya. 

Saya bukan tipe dukun yang suka dengan bantuan jin, walupun saya punya. Jin saya yang paling akrab 

namanya Abdul Qowi (Karena sesuatu hal, nama jin pun harus disamarkan, Red). Saya memanfaatkan dia 

hanya untuk mengobati orang yang sedang kesurupan saja. Dengan membaca salah satu model shalawat 

sebanyak tiga kali, dia sudah langsung hadir. 



Saya tidak terlalu suka dengan jin saya itu. Tetapi biar pun begitu, dia sering hadir. Yang terlihat oleh saya, 

Abdul Qowi tidak ada fisiknya dan tidak bisa dipegang. Kadang datang seperti bayangan, kadang seperti kaca. 

Tetapi terkadang juga hadir dalam mimpi. Pernah saya di ajak jalan-jalan ke kawan-kawannya. Kawan-

kawannya seperti ulat kepompong bergelantungan di pohon. 

Kalau datang dia menasehati saya. Tetapi tidak berani yang aneh-aneh. Karena dia tahu kalau saya punya 

ilmu agama. Dia tidak pernah memerintahkan saya menyembelih binatang, karena saya tahu itu haram jika 

untuk persembahan jin. Paling hanya nyuruh saya shadaqah sir (rahasia) dan amal lain yang tidak terlihat 

melanggar syariat. 

Dalam mengobati orang kesurupan, sangat sering saya dan Abdul Qowi harus mengeluarkan jin yang lebih 

kuat. Tetapi saya lawan lagi, lawan lagi. Sampai keringat becucuran. Kalau sudah lelah begitu, saya berdoa 

dengan ilmu karamah, “Ya Allah kembalikan kekuatan saya.” Tiba-tiba kembali kuat. 

Selain Abdul Qowi, ada satu jin lainnya yang beberapa kali datang membantu saya. Kalau jin-jin yang lainnya 

banyak yang datang kemudian pergi. Jin yang beberapa kali datang itu namanya Sumo. Awal saya kenal 

Sumo adalah saat saya mengobati orang yang kesurupan. Melalui lisan orang itu, Sumo berkata, “Kulo tumut 

dadi santri jenengan (Saya iku jadi santri Anda).” Setelah itu, dia datang berkali-kali waktu saya mengobati 

orang kesurupan. Saya suruh dia masuk ke tubuh orang yang kesurupan itu dan keluarlah suara Sumo yang 

pernah saya kenal dulu. 

Tapi, tidak semua pengalaman perdukunan itu menyenangkan. Saya pernah dikerjai oleh Abdul Qowi. Malam 

itu jam menunjukkan pukul 22.00. Saat saya mulai mewiridkan sesuatu. Mencoba ilmu supaya bisa pergi ke 

Mekah dalam waktu sejenak. Abdul Qowi datang dan mengajak saya pergi ke suatu tempat dalam keadaan 

saya seperti tidak sadarkan diri. Dalam pekatnya malam, saya terus berjalan hingga saya sadar Abdul Qowi 

telah meninggalkan saya. Gelap sekali. Saya tidak tahu di mana. Saya coba tenangkan diri. Lihat kanan-kiri 

dan barulah saya tahu bahwa saya sedang ada di suatu candi di Batu Malang. Waktu itu Batu malang masih 

belum banyak penduduknya. Pagi harinya, kaki saya penuh duri dan celana saya kotor oleh rumput dan duri. 

Sejak saat itu kebencian saya kepada mereka semakin bertambah. Maka ketika saya mulai taubat, jin Abdul 

Qowi saya ludahi agar dia pergi. 

Berburu barang ghaib 

Saat saya masih aktif di perdukunan, saya sering mengambil barang-barang ghaib dengan tirakatan dan 

amalan tertentu. Pernah suatu hari saya bersama seorang tokoh agama terkenal di Malang dan seorang dukun 

dari Pasuruan yang juga guru saya belajar ilmu susuk, mengadakan ritual untuk mengambil batu mirah. 

Sebelumnya, kami telah menerawangnya dengan ilmu karamah dan dzikir. Hasilnya, tempat keberadaan batu 

mirah dan waktu keluarnya sudah kami dapatkan. Di Malang Selatan. 

Malam semakin larut. Malam itu adalah malam ketiga kami mengadakan tirakatan di tempat itu. Tiba-tiba 

sebongkah batu besar menggelinding begitu saja. Merah menyala. Kedua orang yang bersama saya, justru 

lari. Katanya mereka melihat ular besar sekali. Tetapi saya tidak melihatnya. Yang saya lihat hanya batu 

mirah saja. Saya ambil batu mirah itu dan langsung saya bungkus dengan lawon (kain kafan yang belum 

dipakai). Dan kami bawa pulang. Barang ghaib seperti itu tidak boleh langsung dimanfaatkan sebelum 

diselameti terlebih dahulu. Batu mirah yang terbungkus kain kafan itu saya masukkan ke peti dan  diselameti 

dengan ayam putih. Peti terkunci rapat. Saya sendiri yang menjaganya. Jika malam tiba, saya tidur di atas 

peti itu. Tetapi anehnya, ketika tirakatannya selesai dan peti kami buka ternyata batu mirah berubah menjadi 

tanah. 

Pernah juga saya dapat uang satu peti dalam pecahan sepuluh ribuan. Kalau yang ini perlu waktu lima malam 

untuk mengambilnya. Hanya, saya ikut malam yang terakhir saja. Tempat mengambilnya di pembakaran batu 

bata yang kata orang angker. Di kampung itu ada orangtua yang diimpeni (mendapat mimpi) bahwa batu 

batanya tidak boleh diambil, karena disenangi oleh makhluk halus untuk membangun istananya. Sudah 

bertahun-tahun batu bata itu tidak ada yang berani mengambilnya. Katanya itu istana jin. Dan katanya lagi, 

tempat itu bisa memberi uang. Maka, kami kembali mengadakan lelaku dengan tirakatan dan mengadakan 

selametan dengan penduduk sekitar. Pada malam ke lima. Kedua teman saya tidur, sementara saya masih 

terus melek. Dan tiba-tiba peti itu muncul. Saya bangunkan mereka dan saya suruh mereka yang mengambil, 

karena saya tidak berani mengambilnya. Dibuka, isinya uang. Untuk meyakinkan keaslian uang itu, diambillah 

satu lembar. Esoknya dibelanjakan oleh salah satu santri dan laku. Tetapi uang tetap harus diselameti dulu 

sebelum dimanfaatkan. Kembali saya yang menjaganya. Pada hari terakhir tirakatan dan selametan, kita buka 

petinya dan semua uangnya telah berubah menjadi kertas. 

jalan panjang pertaubatan  

Tahun 1991 saya masih kuliah di IAIN. Waktu itu saya sudah mulai kenal agama. Saya mulai kenal Darul 

Arqom, Jamaah Tabligh, senang baca kitab sendiri. Keraguan saya terhadap dunia yang selama ini saya geluti 

semakin kuat. Apalagi saya kecewa berat terhadap dunia perdukunan ini. Niat besar saya bukan harta. Tetapi 

berdakwah kepada masyarakat dengan ilmu-ilmu tersebut. Anak-anak muda yang senang mabuk dan tawuran 

mau kumpul kepada saya karena saya punyai ilmu perdukunan. Kemudian saya nasehati. Benar, mereka mau 

berhenti sesaat. Tetapi setelah itu balik lagi. Bahkan ada dua murid saya yang saling bacok-bacokan. Saya 

gagal dalam berdakwah dengan cara seperti itu. Tidak ada hasilnya. 

Perjalanan taubat saya sangat panjang. Tidak bisa langsung tuntas. Banyak hal yang membuat pertaubatan 

sangat sulit. Di antaranya popularitas. Banyak orang yang sudah terlanjur kagum dan percaya kepada saya. 

Jadi sekali waktu, ketika ada yang datang meminta bantuan, saya masih menunjukkan kemampuan saya di 

hadapan orang tersebut. Semua orang segan kepada saya. Sehingga tidak ada yang berani menegur saya. 

Juga karena saya sudah mempelajari semua ini sejak kecil. Sudah mendarah daging. 

Saya terus merenung dan mengkaji. Saya mulai meragukan kebenaran ilmu karamah. Logika saya berkata, 

karena karamah ini bisa mendatangkan gerakan apapun yang kita minta, maka kita minta gerakan menggitar 

layaknya pemusik ternama pun bisa. Tapi kan tidak mungkin Allah memberikan jurus menggitar. Berarti ilmu 



ini bukan dari Allah seperti yang saya yakini selama ini. 

Saya juga bertanya kepada para kyai dan ulama yang benar. Mereka sangat berjasa besar dalam pertaubatan 

saya. Walaupun, suatu saat saya pernah kecewa pada seseorang yang pernah belajar di Mekah. Waktu saya 

tanya apa hukumnya susuk, dia katakan boleh asal untuk pengobatan membantu orang lain. Padahal saya 

sedang membutuhkan jawaban yang berdasarkan dalil. 

Sampai akhirnya saya menikah tahun 1995. Allah menganugerahi saya istri yang sangat shalehah. Dialah 

orang yang sangat besar jasanya mengembalikan saya ke jalan yang benar. Tanpa menggurui dan dengan 

sabar, istri terus mengingatkan saya, “Sampeyan itu mas, begini ini apa dasarnya?” Saya pun segan. Ritual 

perdukunan saya lakukan diam-diam. Hingga suatu hari saya katakan bahwa saya mau taubat, istri saya 

gembira luar biasa. Setelah itu setiap ada pasien yang menelepon, istri saya langsung memarahinya. 

Proses taubat belum selesai. Tahun 1997 Allah menganugerahi pada kami buah hati, perempuan. Tapi cobaan 

itu datang. Anak saya ada masalah pada sebagian anggota tubuhya. Perasaan saya ketika itu berkata, “Ini 

teguran dari Allah dan mungkin gangguan dari jin yang tidak rela melihat saya taubat.” 

Selanjutnya giliran jin yang berulah. Saya sakit parah dan lama tahun 1997 itu. Tidak bisa buang air kecil. 

Sakitnya luar biasa. Seorang ustadz meruqyah saya. Seketika itu saya langsung bisa kencing. Tapi kencing 

darah banyak sekali. 

Bukan hanya sekali itu saya merasakan gangguan jin. Suatu saat ada orang gila datang ke tempat saya 

sambil membawa pedang berteriak-teriak. Katanya dia seperti itu gara-gara dulu disusuk oleh Gus Wachid. 

Tetangga-tetangga semua dengar. Mungkin jin bermaksud agar saya minta bantuan mereka lagi. Tetapi tidak. 

Saya ambil wudhu baca al-Qur’an, saya baca: lailaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul 

hamdu wahuwa ala kulli syaiin qodir. Saya keluar membawa tongkat. Dan alhamdulillah saya bisa 

menaklukkannya kemudian disuntik dokter dengan obat penenang. 

Adapun untuk berani menyatakan bahwa semua ini adalah haram belum lama. Yaitu setelah saya kenal 

dengan kawan-kawan dari Ghoib Ruqyah Syar’iyyah. Saya jadi sering menangis kalau memikirkan 

kesalahan di masa lalu. Sangat menyesal. Saya pernah menebus kesalahan itu dengan puasa Dawud dalam 

rentang waktu yang sangat lama. Sebagai bentuk pernyataan taubat, sekarang ini di mana-mana, di 

pengajian umum, di pertemuan ribuan orang yang banyak~dihadiri para kyai dalam sebuah acara saya bicara 

lantang, “Saya dulu tidak mengajak dakwah kepada Allah. Dakwah saya dulu adalah dakwah untuk fanatik 

kepada saya. Saya dulu pernah mengisi susuk, ternyata itu haram. Saya dulu pernah memandikan orang 

malam-malam, ternyata itu salah. Saya bertaubat kepada Allah.” 

Saya juga mendatangi mantan para pasien saya dulu. Meminta maaf kepada mereka. Tangapan mereka 

macam-macam tetapi semuanya baik-baik saja. Karena saya dulu tidak pernah memeras mereka. Ada yang 

mencoba menghibur saya, “Saya tahu kok kalau Gus itu dulu cuma main-main.” Tapi ada juga yang bilang, 

“Sebenarnya gak apa-apa kok Gus, kalau untuk kebaikan.” 

Membobngkar kebohonangan Rajah dan Dukun  

Sesuai dengan pengalaman saya dulu, ternyata rajah-rajah dalam kitab Syamsul Ma’arif Kubra itu gedabrus 

kabeh (omong kosong semua). Saya pernah mempraktikkan macam-macam petunjuknya, tetapi tidak ada 

yang bisa. Bukan cuma saya, banyak orang yang telah mencobanya dan gagal. Saya pikir rajah-rajah itu 

hanyalah bisikan jin yang ngarang saja. Mungkin ampuh buat pengarang buku itu atau yang serius banget. 

Sebenarnya rajah-rajah itu berfungis agar ada ain (benda nyatanya) saja. Intinya adalah mengisinya dengan 

tenaga dalam. 

Saya sendiri pernah datang ke seorang ahli rajah paling terkenal di Malang sini. Pelanggannya datang dari 

berbagai tempat sampai dari Jakarta pun ada, termasuk para pejabat tinggi negara. Dia punya majlis setiap 

malam Jumat Legi. Dengan menyembelih sapi. Pengajian itu diisi oleh 40 kyai gantian. Saya rutin datang 

waktu itu. Saya pernah cek dia dengan ilmu karamah saya, ternyata dia itu tidak ada isinya. Menjelang saya 

taubat, saya pernah kerjain dia. Saya berteriak-teriak pura-pura kemasukan roh memanggil nama dia di 

depan rumahnya. Kemudian saya diajak masuk, didudukkan di tempat duduknya sambil ketakutan. Jadi gak 

ada apa-apanya, dia gak tahu kalau saya bohongi. 

Saya terus berdakwah kepada para kyai dan teman-teman perdukunan dulu. Salah seorang teman saya 

mengaku bisa pergi ke Mekah dalam sesaat dan shalat di Masjidil haram. Saya datangi dia. Saya bilang itu 

adalah jin. Dan saya perkuat dengan penjelasan ilmiah. Saya jelaskan waktu dia berangkat shalat Jumat ke 

Mekah jam I 1.00 waktu Malang, di Mekah masih jam 07.00 pagi. Jadi belum ada shalat Jumat. “Mosok gitu 

Gus?” kata dia yang kemudian bertaubat. Alhamdulillah. 

Sekarang ini, yang saya incar adalah dukun-dukun yang berbuat kriminal. Kalau ada yang begitu, di mana 

saja tak parani (saya datangi) langsung tapi prosedural. Seperti belum lama ini saya sendirian, sebenarnya 

saya sudah mengajak teman-teman tetapi berhalangan. Saya mendatangi perguruan di Ngawi yang 

menawarkan ilmu menghilang. Caranya dengan menyembelih kucing, kemudian dikubur di tempat yang tidak 

terkena sinar matahari dan setelah empat puluh satu hari diambil dengan puasa selama itu. Ada sebelas 

tulang yang harus diambil. Sebelum mencoba ilmu itu, ada mandi dan ritual lainnya. Diusahakan dipaskan 

ritual hari terakhir itu pada malam bulan purnama. Terus ambil cermin. Sambil melihat cermin, disuruh untuk 

menggigit satu persatu 11 tulang itu. Mana tulang yang digigit dan wajahnya tidak terlihat di kaca, maka 

tulang itulah yang dibawa dan digunakan untuk menghilang kapan dia mau. 

Ada tetangga saya yang ikut perguruan itu dan jadi gila. Bapaknya datang ke saya. Dan saya datang langsung 

ke Ngawi. Saya bawa polisi dan ikut menggerebeknya. Dia pun dipenjara. Sayangnya, bapaknya takut waktu 

digertak dukun itu. Akhirnya dia mencabut laporannya dari polisi dan dia dikeluarkan lagi dari penjara. Yang 

paling seru, pengejaran dukun dua tahun lalu. Adik kawan saya ditipu dalam bisnisnya 200 juta. Akhirnya dia 

datang ke dukun-dukun top untuk menggandakan uang. Dia datang ke Situbondo. Sebelum meminta uang 

dalam jumlah besar para dukun itu menyihirnya terlebih dahulu dengan air minum atau cara lainnya. 



Saya dan teman-teman membongkar sindikat penipuan ini. Jaringannya dari Pasuruan, Probolinggo, 

Situbondo dan berujung di Madura. Saya datangi yang di Pasuruan. Orangnya menyeramkan, kukunya 

panjang sekali. Saya masuk ke rumahnya. Rajah-rajahnya saya sobeki, termasuk ayat-ayat yang ditempel di 

WC. Saya bilang, “Saya ini Gus Wahid. Kamu ini sesat, penipu.” Polisi menangkapnya. Walaupun saya dengar 

sudah dikeluarkan lagi. 

Selanjutnya saya ke Probolinggo. Ternyata yang di Probolingo ini adalah ustadz yang lugu. Hanya diiming-

imingi uang saja oleh para dukun itu. Saya nasehati dia baik-baik. Saya tidak tega marah, karena waktu saya 

bicara, anaknya yang kecil mengintip. “Sampeyan itu salah. Aqidah jadi rusak!” kata saya. Penggerebekan 

berlanjut ke Situbondo. Saya beserta lurah dan masyarakat setempat menggerebeknya. Sayangnya, si dukun 

lari dan tidak tertangkap.  

Dan akhirnya ke Madura. Dukun paling top itu tidak bisa ditangkap. Pasalnya yang tahu tentang dukun ini 

adalah yang di Situbondo. Sementara dukun Situbondo tidak bisa tertangkap. Jadi, tidak ada bukti yang kuat 

untuk menangkapnya. Masyarakat kita punya masalah yang komplek. Saya pernah menulis bahwa di negeri 

ini ada tiga permasalahan penting yang harus segera diatasi. Pertama, tidak ada standarisasi ulama. Kedua, 

ketidakjelasan kurikulum pesantren. Ketiga, tidak ada editing syariat untuk buku dan tayangan televisi. 

Semoga Allah menjadikan kita hamba-Nya yang bertaqwa. 

Majalah GHOIB Edisi Khusus “Dukun-Dukun Bertaubat” 

  

Demikianlah beberapa contoh aliran tarekat yang mengajarkan dzikir sesat, bahkan mereka lebih mengutamakan membaca  dzikir , tasbih, 

shalawat  daripada mengerjakan shalat.  Berdzikirlah dengan menyebut asmaulhusna, tasbih, hamdalah, tahlil dan lain sebagainya dengan 

suara lembut dan merendahkan diri  semata mata ikhlas untuk beribadah dan mendekatkan diri pada Allah . Luruskan niat, Allah menilai 

amalan tergantung niat seseorang. Berdzikirlah dengan cara dan niat sesuai yang diajarkan Rasulullah. Jangan berdzikir dengan cara 

berlebih lebihan, dan niat yang keliru. Berdzikirlah dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah bukan untuk mendapat kesaktian atau 

bantuan khodam jin. 

  

BERIKUT INI ANDA BISA SAKSIKAN SALAH SATU DZIKIR SE SAT YANG DILAKUKAN PARA AHLI TAREKAT DAN 

SUFI……ADAKAH RASULULLAH MENCONTOHKAN PERBUATAN SEPE RTI ITU ?  

DUNIA METAFISIKAISLAMKEKUATAN SHOLAT DAN DZIKIR  

ORANG YANG DISESATKAN SYETAN   

RUQIYYAH AKTIF DAN TEHNIK MELUMPUHKAN JIN   

KEJAHATAN SANTET, GUNA GUNA DAN SIHIR   

Hepi Zilpatta  

January 6, 2013 at 1:25 am  

Assalamu’alaikum Bapak Fadhil ZA. Tulisan-tulisan di Blog ini luar biasa bermanfaat bagi saya, terimakasih, semoga Allah 

membalas dengan kebaikan-kebaikan yang tiada putusnya, amiin. Mohon penjelasan mengenai sebuah Doa yang katanya adalah 

“Doa Mubarok”. Apakah doa ini boleh di amalkan? Apakah ada riwayat yang shahih mengenai doa ini?  

Berikut ini keterangan tentang doa ini yang saya dapatkan : 

Do’a Mubarok ini mempunyai keutamaan dan khasiat yang banyak sekali diantaranya ialah : 

Barang siapa yang membiasakan membaca secara rutin setiap hari atau sekurang-kurangnya seminggu sekali atau sebulan sekali, 

maka orang tersebut akan dipelihara atau dijaga oleh para Malaikat penjaga pintu surga, dari dari tergelincir dari Shirothol 

Murtaqiim, dipelihara dari cobaan-cobaan dunia dan Akhirat. 

Adapun bagi orang yang tidak bisa membaca, cukup ditulis saja kemudian disimpan atau belajar membaca pada orang lain yang 

membaca dan mengajarkannya pada anda. 

 

Ini Doa nya : 

Bismillahir Rohmanir Rohiimi. 

Laa Ilaaha Illaallahu Iimaanan Billahi. 

La Ilaaha Illaallaahu Yaqiinan Billahi. 

La Ilaaha Illahahu- Amantu Billahhi. 

Laa Ilaaha Illaalaahu Amanatan Billahi. 

La Ilaaha Illaallaahu Muhammadun Rasuulullahi- Shollaallaahu ‘Alaihi Wa Sallama. 

Laa Ilaaha Illaallahu Iimaanan Wa Tashdiiqon. 



Laa Illlaaha Illaallaahu Talath thufan Wa Rizqon. 

La Ilaaha Illaallahul Malikul Haqqul Mubiiny Muhammadun Rasuulullahi Shoodiqul Wa’dil Amiini Wa Shollaallahu ‘Alaa 

Sayyidinaa Muhammadin Wa Aalihii- Wa Shohbihii Wa Sallama. 

terjemah: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah 

dengan beriman kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah dengan yaqin kepada Allah. Tidak ada Tuhan 

kecuali hanya Allah percaya kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Muhammad adalah utusan Allah 

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada beliau. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dengan 

mengharapkan belas kasihan dan rizqi dari padanya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Merajai Yang Benar dan 

Nyata. Muhammad adalah Utusan Allah yang menepati janji dan bisa dipercaya. Semoga Allah senantiasa 

melimpahkan rahmat dan kesejahteraan atas junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat beliau.” 

Kalimat diatas merupakan pernyataan ketauhidan pada Allah dan pengakuan pada ke Rasulan nabi Muhammad. Bukan 

berupa doa untuk meminta sesuatu. Sama seperti surat al ikhlas dan ayat Kursi yang merupakan pengagungan pada 

Allah. Tidak ada masalah kalau mengulang membaca kalimat tersebut.  

Saya belum menemukan hadist sumber kalimat tersebut, mungkin hanya disusun oleh para ulama jaman dahulu. Hanya 

saja menilik isinya tidak ada mengandung kesesatan. Itu hanya kalimat untuk meneguhkan keyakinan pada Allah, 

hanya belum diikuti sesuatu doa 

Sebaiknya berdoalah dengan yang jelas datang dari Al Qur’an seperti surat al baqarah ayat 284-286 yang berfungsi 

untuk menolak mara bahaya dan bencana. Surat al Furqon 74 mohon anak dan istri yang soleh. Dan banyak lagi doa 

yang tercantum dalam Qur’an yang sudah jelas sumbernya 

riski  

January 25, 2013 at 10:35 pm  

assalamualaikum, tolong panjenengan terangkan mengenai pendapat anda , ada kata bahwa “juga hanya sholawat yang dibesar 

besarkan oleh beliau tanpa sholat”. 

setau saya dari orang yang bodoh ini ajaran wahidiyah (kesadaran dalam mengesakan tuhan) tidak pernah mengajarkan untuk 

tidak sholat, ajaran wahidiyah itu malahan menjunjung tinggi syariat agama islam dengan lirosul birosul. 

dan membaca sholawat adalah suatu kewajiban sesuai tuntunan ayat al quran Surah Al-Ahzâb ayat 56. 

dasar macam sholawat ada 2, 

ma’suroh = redaksinya langsung dari kanjeng rosul 

ghoiru ma’suro = redaksinya selain kanjeng nabi, tetapi sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, tentunya jenengan lebih tau 

dari saya yang bodoh ini. 

mohon penjelasannya. 

Reply  

Anda betul, shalawat Nabi adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Al Qur’an bahkan dalam shalat kita selalu membaca 

salawat pada nabi. Yang jadi masalah adalah ada sekelompok orang yang mengerjakan amalan sunah tapi 

meninggalkan amal yang wajib. Mereka berdzikir dan bersalawat sepanjang hari tapi tidak mengerjakan shalat 5 waktu . 

Kalau ditanya kenapa tidak mengerjakan shalat. Mereka menjawab itukan bagi pemula , kalau sudah dekat pada Allah 

tidak perlu shalat lagi. Sedangkan Rasulullah sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan shalat. 

Dalam Al Qur’an ada dialog antara ahli syurga dan ahli neraka. Ketika ahli syurga bertanya pada ahli neraka mengapa kalian 
masuk neraka saqar ini , mereka menjawab karena kami tidak mengerjakan shalat. Dalam kehidupan sehari hari kita akan 
menemui kelompok yang sepeti ini, penampilannya seperi kyai dan orang yang taat tapi meninggalkan shalat 5 waktu dan shalat 
jum at. Hati hatilah terhadap ajaran seperti ini.  

Assalamualaikum, Hanya Allah yg maha benar dan mengetahui kebenaran itu, manusia hanya mampu berusaha utk 

selalu berbuat benar, bukan menilai sebuah kebenaran yg hak dan menyalahkan yg sesuatu sesuai dengan pengetahuan 

pribadi, pengetahuan Allah sangat luas tidak sebanding dengan akal pikiran kita. Wasalam. 

Pendapat yang mengatakan Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang kepada orang lainnya itu tidak ada dasarnya. Allah 

telah memerintakan kita orang yang beriman untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ucapan salam itu termasuk doa. 

Allah hanya melarang kita mendoakan orang musyrik atau kafir yang memusuhi dan menyerang kita juga melarang kita untuk 

berdiri diatas kubur mereka. 

 sediit saya berbicara tentang wahidiyah, wahidiyah bukanlah suatu golongan ataupun aliran tersendiri di luar islam, secara 

bahasa wahidiyah berati meng esakan tuhan, dan seluruh umatpun haruslah berwahidiyah untuk menuju pada tuhannya, dan ini 



berbeda beda tiap satu dengan lainnya untuk mencapainya.  

seperti tertuang dalam ayat al qur an Al-Hujrot ayat 13 yang artinya : 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”. 

adapun Al Baqarah ayat 148: 

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblat (arah yang ditujunya), dia menghadap ke arah itu. Maka berlomba-lombalah kamu 

(melakukan) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha 

kuasa atas segala sesuatu” 

dan terakhir surat Al maidah ayat 48 : 

“Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap 

pemberian-Nya kepada Kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan” 

menurut saya yang bodoh ini beberapa ayat di atas tidak melarang ummat untuk berkelompok, atau berbeda pendapat, yang 

dilarangnya adalah berkelompok dan berselisih dalam tujuan. Adapun perbedaan yang bukan pada prinsip atau tidak berkaitan 

dengan tujuan, maka yang demikian itu dapat ditoleransi bahkan tidak mungkin dihindari.  

Romo KH. Abdul Madjid Ma’ruf kediri mempunyai suatu metode ajaran wahidiyah (mengesakan Allah) yakni lilah, bilah, lirosul, 

birosul, YUKTI KULLA DZII HAQQIN HAQQOH, TAQDIMUL A HAM FAL AHAM TSUMMAL ANFA’ FAL ANFA’ 

dengan memperbanyak membaca sholawat yakni sholawat wahidiyah., dan selebihnya anda bisa lihat sendiri http://sholawat-

wahidiyah.com/id/index.php?option=com_wrapper&Itemid=33 

apakah yang demikin ini tidak pernah diajarkan oleh rosul?? apakah bid’ah??? dimana dalam ajaran tersebut menyatukan antara 

hakikat dan syariat yang saling berkesinambungan. 

sama halnya seperti prodak dari bapak ustad, seperti halnya doa taddabur, pastinya sesuai dengan tuntunan rosulallah, walaupun 

rosulalloh tidak pernah menerangkan secara detail mengenai isi kandungan ketika kita berdoa, yg lebih utama dari semua itu 

adalah DOA dan yang sesuai dengan tuntunan dan bermanfaat(bid’ah hasanah), dan bukan termasuk bid’ah dolalah. 

menurut Imam ‘Izzuddin, “Segala kegiatan keagamaan yang tidak ditemukan pada zaman Rasulullah SAW, hukumnya 

bergantung pada tercakupnya dalam salah satu kaidah hukum Islam, haram, makruh, wajib, sunnah, atau mubah. Sebagai contoh, 

belajar ilmu nahwu untuk menunjang dalam belajar ilmu syariat yang wajib, maka hukum belajar ilmu nahwu menjadi wajib.”. 

dan wahidiyah, doa taddabur, dll sama halnya seperti belajar ilmu nahwu tersebut. 

dan tiap2 golongan pastinya memiliki dasar dan tujuan yang sama, hanya saja metode yang berbeda akibat dari pengaruh 

perubahan zaman. (mujaddid) 

al kisah ” malaikat Adzazil(iblis) dilaknat oleh pendeta bukhoiroh karena telah ingkar kepada adam. iblis itupun tidak terima 

dengan pernyataan pendeta tersebut, bagaimana bisa saya adalah makhluk yang dzolim, sedangkan aku adalah hamba allah yang 

selalu taat kepadanya, sedangkan kamu(manusia)yang sempurna(memiliki akal dan nafsu)selalu benar?? aku diciptakan hanya 

untuk beribadah kepadaNya saja, bagai mana bisa aku yang tidak memiliki nafsu (pemberontak )ini menolak perintah tuhan ku 

seperti halnya kamu ini ..?? apakah kamu tidak pernah berpikir sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang paling taat dan tidak 

akan mau menyembah (tunduk) selainNya. sedangkan kamu(manusia)adalah orang2 yang merugi yang akan merusak dunia 

karena kesempurnaan (nafsu) mu itu??? 

ketauilah bahwa apabila Allah menghendaki aku untuk dapat menyesatkan manusia, maka tidak akan aku biarkan seluruh anak 

cucu adam akan mengikuti jejak mu(muhamad), begitu juga kamu (muhamad)apabila Allah menghendaki mu akan suatu hak 

hidayah, maka sebaliknya kmu juga tidak akan membiarkan umat manusia mengikuti aku(iblis) dan kmu hanya berhak untuk 

memberi syafaat saja. dan sesungguhnya aku hanyalah menggoda dan menghiasi dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh 

manusia. dan tiap kesalahan mutlak adalah dari manusia itu tersebut, agar mereka mengenal tuannya (tuhan) dan utusannya 

(rosulalloh).  

mohon maaf atas kesalahan saya ini pak ustad, semoga atas cangkungan doa restu penjenengan dapat menghantarkan 
seluruh makhluk khususnya diri pribadi ini menuju kesadaran akan Allah SWT.  

Salam, mohon maaf saya adalah pengamal thariqoh Naqsyabandi, saya hanya mau memberikan saran kepada anda. 

Bolehlah anda memiliki kebencian terhadap thoriqoh/tasawuf/sufi namun perlulah anda ingat thoriqoh itu adah jalan 

untuk senantiasa dekat kepada Tuhan hanya sekedar syariat untuk sampai kepadaNya. yang saya minta kepada anda 

adalah janganlah menyebarkan berita “tidak” benar tentang thariqoh itu sendiri karena dapat menimbulkan fitnah atas 

thoriqoh itu. Ada baiknya anda pelajarilah langsung apa itu sebenarnya thariqoh kepada seorang mursyid barulah anda 

menilai tentang thoriqoh jangan anda menilai dari apa kata orang lain. Terima kasih 



Terjemahannya tidak salah pada Terjemahan Qur’an dalam bahasa Indonesia ada beberapa versi antara lain pada terj. 

Mahmud junus diterjemahkan …orang yang memutar mutarkan nama Allah. Pada terjemahan Dep agama 

diterjemahkan…orang orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut namaNya. Pada kitab terjemahan 

Zaini Dahlan dan Azharudin Sahil …orang orang yang menyalah gunakan nama Allah dst kalau dicari masih akan 

banyak muncul versi lainnya.  

Yang dimaksud sesat pada artikel diatas adalah oknum yang mengaku pengikut Naksabandiyah menyebut nama Allah 

dengan membayangkan wajah Mursidnya. Perbuatan seperti itu jelas keliru , karena menduakan Allah dengan sesuatu 

selainNya, itu perbuatan musyrik. Apakah betul Naksabandiyah mengajarkan hal seperti itu? Jika tidak itu adalah 

kesesatan oknum yang salah menafsirkan ajaran gurunya. 

 

Silahkan ananda belajar dari banyak sumber dan guru dengan berpedoman pada al Qur’an dan Hadist soheh , jangan 

fanatik dengan satu aliran atau guru. Belajarlah menentukan sikap sendiri, jangan hanya ikut ikutan tanpa dasar yang 

kuat.Setiap orang akan dituntut pertanggungan jawab atas apa yang dilakukanya. Alllah mengingatkan dalam surat al 

israak ayat 36  

36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya 

Jangan sampai mengerjakan suatu amalan hanya karena ikut-ikutan atau patuh pada guru saja , harus jelas dasar Qur’an 

dan hadistnya 

Mengeluarkan jin yang bersarang ditubuh seseorang tidak bisa dilakukan sepihak hanya oleh perukyah, tapi harus ada 

kemauan kuat dari yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak mau dirukyah usaha itu hanya akan sia sia saja. 

Jin itu keluar sebentar pada waktu rukyah selanjutnya ia akan masuk lagi.  

Kalau mau rukyah mandiri juga harus ada kesediaan dan kemauan yang kuat dari yang bersangkutan, kalau dia tidak mau berarti 

ia sudah menggadaikan dirinya kepada jin itu, dan diakhirat nanti ia harus mempertanggung jawabkan semua itu dihadapan Allah. 

Kalau dia mau pada tahap pertama usahakan mandi dan minum air rukyah selama 7 hari berturut turut. Cara membuat air rukyah 

seperti yang saya sampaikan pada lampiran email ananda. Kalau dia tidak mau, kami juga tidak bisa berbuat apa apa. 

 Alangkah Indahnya ketika menilai sesuatu itu kita merujuk pada sumbernya. Jangan kita menilai dari kebanyakan yang ada. 
contoh suatu daerah semua pendudukanya muslim tetapi ketika meminta informasi tentang islam pada orang yang awam tentang 
islam/ islam ktp hasilnya akan sangat jauh dari islam. saya hanya mencoba memposisikan diluar diskusi ini agar tidak terjadi 
kerancuan. mohon ditemui pimpinan tertinggi dr thoriqoh yang disebutkan diatas untuk digali semaksimal mungkin apakah 
informasi yang dilontarkan itu benar agar tidak menjadi fitnah. trimaksih 
wasalamu’alaikum wr bb  

Niat dan cara menjalankan dzikir yg tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan sunnah akan berakibat fatal karena di dalam 
usaha mendekatkan diri kepada Allah akan byk tantangan yg di hadapi terutama godaan dari musuh abadi syetan laknatullah. 
Sebelum beramal pelajari dulu ilmu nya dalam Al-Qur’an ada dalil nya dan dari hadits rasullullah ada sunnah nya bisa di jadikan 
tauladan yang baik. Maka tidak salah jika kita berdoa: Ya Allah Ya tuhanku, jangan engkau sesatkan kami setelah kami 
mendapat petunjuk.  

askum wr wb 

pa ustad saya punya anak permempuan berumur 12 tahun. sebelum dia baligh dia rajin shalat dan ngaji.tetapi setelah dia baligh 

dia berubah.malah sering melawan.sampai-sampai belajar juga tidak mau, bolos terus-terusan. yang ingi saya tanyakan apakah 

anak saya harus dirukiyah?bagaimana cara membuat air rukiyah pa ustad. 

terima kasih sebelumnya. 

Reply  

Coba saja dirukyah dengan dimandikan dan diberi minum air rukyah selama 7 hari berturut turut, bisa saja itu dari 
gangguan syetan dari golongan jin yang berusaha menjerumuskannya. Cara membuat air rukyah seperti yang saya 
sampaikan pada lampiran email ananda.  

duhai penulis blog, orang berdzikir bertaqorub kepada Allah adalah proses, asal dia konsisten dengan niat taqorrub ilaaLLah, 
kalau ada kekurangan nanti Allah yang akan meluruskan dan menuntun, jadi bukan hak anda untuk menghakimi salah satu 
jam’iyah tertentu itu salah dan jam’yah anda yang benar.  

ass…wr wb. Saya mau tanya. – Apakah salah kita mengirimkan fatiha kepada 4 malaikat mulia? 

- Kenapa tulisan anda yg kirim fatiha kpd nabi khidir ada tanda tanyanya? apakah tidak boleh? 

- tolong kasih tau saya istinja yang sempurna, wudhu yg sempurna, biar sholat saya juga sempurna. Krn sholat yg sempurna 

berawal dari sempurnanya istinja dan diikuti wudhu yg sempurna. 

Atas kekurangan dan kelancangannya, saya sangat memohon maaf. 



Reply  

Surat Al Fatihah berisi pujian pada Allah dan doa mohon ditunjuki jalan yang lurus. Surat ini wajib dibaca dalam shalat. 

Mengirim Al fatihah untuk para Malaikat dan orang yang sudah meninggal saya belum pernah menemukan anjuran 

atau perintahnya dalam Al Qur’an maupun hadist. Mungkin ini hanya pendapat pendapat orang saja makanya ada yang 

setuju ada yang tidak .  

Masalah berwudhu silahkan dipelajari pada  buku thoharoh . 

  

saya belum kenal siapa anda,tapi dari benak hati saya mengatakan bahwa anda telah berjasa melakukan amal ma’ruf nahi 

munkar,dan hati kecil saya mengatakan seakan akan andalah yang benar dan yang lainya salah,kalo boleh tau anda itu ikut 

golangan apa?NU?,MUHAMMADIYAH?,ALWIYAH?,LDII,SYI’AH? atau golongan apa sih?saya ingin tau lebih dalam tentang 

anda?silahkan perkenalkan diri anda,melihat gaya bahasa anda diatas saya jadi penasaran dengan anda,terimakasih… 

Reply  

- ibadah bukan untuk niat dipamerkan.. 

- menghujat dan merasa diri paling benar (penulis blog)dan yang lain di anggap salah ataupun sesat suatu suatu golongan itu juga 

sangat tidak baik., 

- kesalahan dan dosa mereka yg anda ceritakan, hanya hak mereka dan ALLAH,bukan hak anda buka aib jikalau itu benar 

- agar kiranya penulis blog introspeksi diri dan belajar kenal diri. 

Reply  

Kewajiban kita menyampaikan apa yang disampaikan Rosululloh dari Tuhannya alamsemsta. Apa yang benar itu benar dan yang 
salah itu salah. Masalah hati itu hak Alloh dan akan diurus Allloh.  

pak saya mau tanya dulu saya pernah melakukan ritual dari alm.kakek saya yaitu, mandi di halaman rumah,sholat juga dan 

niatnya pakai bhs jawa, trus sblumnya saya di minumi air pakai kembang dari om saya. dan saya merasakan keanehan setelah 

kakek saya meninggal, seperti depresi berat dan ingin melakukan hal2 jahat. itu saya alami sudah hampir 1th, jadi mohon 

penjelasan ilmu apa ini? dan apakah ini efek dari itu, dan sebelumnya saya juga pernah di ajak ke ustad dan dikasih garam untuk 

di minum, dan jimat dari teman saya untuk mudah dapat krj..sekian dan trimakasih 

Reply  

Fadhil ZA  

May 7, 2013 at 8:53 pm  

Wa alaikum salam 

Coba kamu lakukan test terlebih dahulu apakah pada diri kamu ada gangguan jin dan sihir atau tidak, dengan cara 

mendengarkan ayat rukyah yang saya sampaikan melalui email ananda. Dengarkan ayat rukyah tersebut, perhatikan 

reaksi yang muncul. Jika timbul rasa mual mau muntah, dada berdebar keras, keluar keringat dingin, terasa ada yang 

bergerak gerak didalam tubuh berarti kamu positip terkena gangguan jin atau sihir.  

Untuk membersihkannya lakukan mandi dan minum air rukyah selam 7 hari berturut turut. Cara membuat air rukyah 
seperti yang saya sampaikan pada lampiran email ananda. 

Assalamu’alaikum 

pak ustadz mohon di share rukyah, untuk membantu mengusir orang dari kesurupan. terima kasih  

Pak yai, saya mu tanya apakah dibenarkan membaca surat al afatihah sebanyak ratusan kali dan apakah berdampak memanggil 

jin?saya mohon petunjuknya 

Reply  

Inamal a’malu binniah…sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Jika membaca alfatihah itu dimaksukan 

untuk memuji dan mengagungkan Allah serta mohon hidayah dan petunjuknya sesuai kandungan surat alfatihah itu ya 

boleh saja.  

Namun jika diniatkan untuk nmengundang khodam jin , itulah yang salah. Bacaannya betul namun niatnya yang salah maka 

hasilnya juga salah. 

Saya mau nanya, apakah syiriq bila saya mendawamkan asmaul husna Ya Allah Ya Rohman 500x dan berdoa pada Allah SWT 

agar Allah menghilangkan rasa gugup dan pelupa pada diri saya.. Apakah tujuan seperti itu juga menyimpang 

Mhn jawabannya pak kiyai.. 



Reply  

Semua amal itu tergantung niat , Menyebut asmaulhusna dan berdoa dengan menyebut asmaulhusna itu diperintahkan Allah 
dalam surat Al A’raaf ayat 180. lakukanlah sesuai apa yang diperintahkan Allah dalam Al qur’an itu. Masalah jumlah bacaan 
tergantung kesanggupan ananda . tidak ada ketetapan harus 100, 300 atau 700 kali lakukanlah sebisanya.  

Bismillahirrohmanirrohim. 

Dalam hadis shahih, dari Umar bin Khattab, bahwa ketika mereka sedang bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di 
masjid, tiba-tiba mereka dikunjungi oleh seseorang laki-laki tinggi besar, berjubah putih, jenggotnya lebat rapi. Setelah 
mengucapkan salam, laki-laki tsb duduk di hadapan Rasulullah, lututnya bersentuhan dengan lutut nabi, dan tangannya di atas 
paha Nabi. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, ” Muhammad akhbirni ‘anil 
Islam”. Rasulullah menjawab bahwa Islam itu adalah = (Rukun Islam seperti yang kita ketahui). ” Benar engkau, dan beritahu 
aku apa itu iman”. Nabi SAW menjawab bahwa iman itu adalah (rukun iman, seperti yg kita ketahui). Kemudian lelaki 
melanjutkan pertanyaan nya,” beritahu aku apa itu ihsan”. Rasulullah menjawab bahwa ‘ihsan’ itu adalah, ” beribadah kepada 
Allah, seolah engkau melihat Allah, maka abaila kamu tdk bisa melihat Allah maka sesungguhnya Allah melihat ibadah engkau”. 
dst. Lelaki itu sekali lagi membenarkan, dan setelah itu ia pergi. Rasulullah SAW bertanya kpd Umar, ‘Umar, tahukah kamu 
siapa lelaki yang tadi itu?’. Umar menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui’. Nabi mengatakan, bahwa yang datang 
itu adalah Jibril yang mengajarkan ilmu agama kepada mereka. 
Dari keterangan hadis di atas, ada satu pertanyaan Jibril, yaitu tentang ‘IHSAN’ yg dijawab Nabi SAW sebagai upaya beribadah 
seseorang, yang apabila ia beribadah, seolah ia melihat Allah, jika ia tidak bisa melihat Allah, pasti Allah melihat ibadahnya. Dari 
keterangan itu kemudian para ulama sepakat bahwa itulah ajaran ‘ma’rifat’ atau lebih dikenal sebagai ajaran ‘tasauf’. Pada 
gilirannya, ajaran tasauf ini berkembang sedemikian rupa, yang berakibat banyaknya penyimpangan-penyimpangan dari dasarnya, 
yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sendiri kepada sahabat, dan sahabat kepada tabi’in, dan tabi’uttabi’in. Rasulullah 
SAW mengajarkan bagaimana ma’rifat, yaitu dengan jalan-jalan (thoriqah),shalat tahajjud, shalat, dhuha, shalat witir, dan shalat-
shalat qobliyah maupun ba’diah. Ditambah kemudian dengan puasa sunat Senin Kamis, banyak bersedekah, membaca Alqur’an, 
berdzikir dan beristghfar, berbuat baik dengan sesama makhluk dll. Namun, cara-cara (thariqah)yg diajarkan Rasulullah SAW 
kepada sahabat dst, itulah belakangan menyimpang. 
Pada dasarnya, thariqah dan tasauf itu jauh berbeda.Thariqah yang menyimpang, bukan tasauf. Sementara Tasauf adalah ajaran 
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar orang-orang yang beriman itu bertambah imannya, dan dengan bertambahnya iman, 
Allah menambahkan taufiq Nya, dan dengan taufiq itulah mereka menjadi hamba Allah yang bertaqwa. 

Assalamualaikum ustadz, saya mau tanya apa ustadz pernah tau sendiri tentang tarikat naksabandi?? saya ikhwan dari tarikat 

naksabandiah yayasan prof. dr hj kadirun yahya. dan ini “7 nilai dasar yayasan prof. dr hj. kadirun yahya” 

 

1.Melaksanakan shalat dzikir dan ketentuan syariah islam 

2.bersyukur,bersuka cita dan tidak mengeluh 

3.optimis dan tidak mengatakan “tidak mungkin”, “tidak Bisa” dan “tidak mau” 

4.Mengedepankan kerendehan hati, apa adanya, tidak “jaim” dan tidak meremehkan orang lain 

5.Berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing 

6.berempati dan memberikan solusi; bukan mencela atau mengkritik. 

7.patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. 

itu artinya tharikat kami sedikitpun tidak mengubah ubah ajaran syariat. justru syarat masuk tarikat ini adalah syariat harus 

mantap baru diberikan amalan ini. bagi yang belum mantap, boleh masuk tapi setelah masuk tetap pelajari syariat. karna tanpa 

syariat yang mantap, akan berpengaruh pada kualitas tarikat itu sediri. syarat lain tidak boleh memiliki ilmu2 sesat. kebal,dll 

karna ilmu2 itu akan memberatkan. masalah kesurupan blm pernah terjadi saat wirid. justru orang diluar jamaah klw kesurupan 

banyak yang dibawa ke surau untuk diobati. klw mengingat mursyid saat wirit itu tidak benar sama sekali, ketika Zikir Allah 

kami amalkan, maka Allahlah yang kami ingat bukan mursyid. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi 

Reply  

Trimakasih atas infonya. Masyarakat perlu mengetahui info yang benar. Bisa saja orang yang disebutkan dalam kisah diatas 

adalah orang yang mengaku sebagai pelaku tarekat Naksabandi , padahal bukan. Jangankan aliran Tarekat, ajaran Islam sendiri 

banyak yang disesatkan oleh orang yang mengaku dan mengataskan namakan Islam dalam perbuatannya sehingga menimbulkan 

citra buruk pada pemeluk agama Islam. . 

Reply  

Assalamu’alaikum 

semoga kita selalu dalam keridohan ALLAH,swt 

saya mau nanya apakah amalan ini boleh di amalkan 

” bismillahi kun fayakun cahayaku nabi yusuf, muka ku Ali, badanku Nabi Muhammad, suaraku nabi Allah daud air ilir lagi 

terhenti angin lalu lagi berhenti karena mendengar rangkaian suaraku berkat Lailahaillallah muhammad rasulullah” 

Reply  

Itu adalah doa yang dirangkai mirip mantera , sepanjang tidak ada kesyirikan silahkan dibaca dengan niat ingin meniru dan 



mencontoh perilaku para Nabi dan sahabat yang disebutkan didalam doa itu 

Mhon maaf pak,Mungkin tulisannya harus di perbaiki sedikit karena yang disebut disini adalah tarekat Naqzabandyah secara 

umum bukan oknum trtentu. 

Karena pengalaman saya tarekat Qadariah Naqzabandiyah di wilayah saya malah ditekankan untuk melaksanakan sholat 5 

waktu,kemudian zikirnya la ilah ha illolloh, 

Lantas jika di anggap sesat saya terus terang tidak setuju karena jauh dari kenyataan dari cerita di atas. 

Yang ingin saya tanyakan,apakah ada dalil baik dari quran ataupun al hadis jika seseorang diharuskan atau memfonis orang lain 

sesat ? 

Karena saya makhluk bodoh,yang saya tahu cuma Allah saja yang berkehendak memfonis makhluknya sesat. 

Tolong di jawab, 

Terimaksih 

Reply  

Dzikirnya sudah betul yang sesat dan salah adalah membayangkan wajah mursyid ketika berdzkir menyebut Allah. Apakah 
Naqsabandi mengajarkan dzikir seperti itu ? mungkin anda bisa menjelaskan  

Beberapa data yang disampaikan Z.Almadury tidak sesuai dengan yang saya ketahui. Saya sendiri adalah murid dari alm. 

KH.Amirul Khatib. Beliau memang pimpinan wahidiyah sumenep pada zamannya. Yang saya ketahui ia melaksanakan shalat 

fardlu dan mengimami kami para santrinya.  

Terlepas dari itu, sekarang kami diteror dengan ajaran thoriqah yang pengikutnya tidak sholat. Teman2 kami yang semula rajin 

berjamaah sejak kenal dengan thoriqah ini mulai meninggalkan sholat. 

Saya mencoba menelusuri dengan berkomunikasi dengan pengikutnya. Dari keterangan salah satu pengikutnya itu saya 

mendapatkan informasi kalau thoriqah yang diikutinya itu adalah naqsabandy. Ia juga menyebut nama Kadirun. 

Kami para pemuda akan merencanakan langkah2 untuk menghanguskan ajaran ini dari desa kami. mudah2an tdk terjadi anarkis. 

Dalam diskusi saya dengan pengikutnya secara personal, mereka memiliki argument yang jika didengar orang awam akan mudah 

terhasut untuk mengikutinya.  

Mohon nanti bapak memberikan solusi untuk hal ini via email. 

Reply  

ajaran 2 yang sesat emang harus segera diambil tindakan… bisa merusak umat 
MUI itu fungsinya apa yah kok tarekat2 sesat dan aliran sesat macem ahmadiah tidak di ambil tindakan tegas…  

Assalamualaikum. wr.wb Pak Kyai 

saya mau nanya kalo amalan torikoh hidiriyah itu boleh ngga? mtr nuwun. 

MOHON DIJAWAB PAK KYAI 

Reply  

Asalamualaikum warohmatullahi 

Wabarokatuh.. , Saya menanggapi dari blog ini Pak yai ini jangan2 Punya Jin juga, membanggakan dengan kehebatan dari 

rukyahnya lalu menjelekan golongan tertentu yang bapak dengar Atau kata orang. Jangan hanya Menjelek2kan yang sesuatu 

yang kita tidak tau dalam dan isinya itu adalah fitnah Bapak, jangan merasa golongan bapak paling Benar sendiri lalu 

meremehkan Dan merendahkan menyesatkan golongan lain, merada golongan Bapak ini yang paling Benar, mungkin juga Bapak 

Dangkal akan ilmu, Bapak merasa paling pintar tapi takabur, perbanyak istigfar Pak, mungkin bapak orang yang anti dengan zikir 

Dengan menulis zikir sesat , mengingat Allah kok dianggap sesat. Golongan Bapak Merasa paling benar sendiri dan menjelekan 

orang atau golongan lain semoga Allah membersihkan hati bapak, bertaubatlah, kembali lah kepada zikir…, wasalamualaikum. 

Reply  

Perintah berdzikir mengingat Allah banyak disebutkan dalam Al Qur’an , lakukanlah dengan lembut seperti yang disebutkan 
dalam surat Al A’raaf 205 jangan seperti yang ada divideo tersebut diatas.  

assalamua’alaikum 

wahai ikwam ku kaumuslim. tarekat didunia itu ada bermacam2 tarekat jika mau belajar tarekat berhati2lah dalam memilih guru 

banyak ognum yang mengaku2 sebagai pengamalal terekat naqsabandi tapi yang di amalkannya adalah tareqat naqsabandi yang 

telah disalah gunakan untuk keperluan dunia bahkan telah dicampur deengan ilmu2 sihir, jin dan lain sebagainya, supaya orang 

banyak tergiur dengan menyajikan ilmu kebal, bisa terbang dan lain sebagainya, itu adalah sebuaah tipu daya. 

ketika kita dalam berzikir bukan lah wajah guru yang dibayangkan tapi ajaraan beliau yang kita ingat. 



 

 

Reply  

tarekat itu ada yang benar juga ada yang sesat, 
maka berhati2lah dalam memilih guru dalam bertarekat.  

Assalamualaikum pak ustad saya mau bertanya mengenai istighfar. Dalam hadis ada di katakan rasulallah ber istighfar kepada 

allah sebanyak 70 x. Yg saya tanyakan bagai mana istighfar yang benar itu, kalimat serta adab nya? 

Terima kasih 

Reply  

Perintah istighfar ada dalam surat Hud ayat 3 : 

3. dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang 

demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang 

telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) 

keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat.  

Contoh istighfar amat banyak dalam Al Qur’an antara lain dalam surat Al Baqarah 286, Ali Imran 193, Nuh 28, Al 

Mutahanah ayat 5 dan banyak lagi . lakukanlah sesuai yang dicontohkan dalam al Qur’an  

Berdzikir mengingat Allah adalah pekerjaan mulia yang amat banyak perintahnya dalam Qur’an. Dalam surat Al 

Baqarah ayat 152 Allah mengatakan bahwa Allah akan ingat selalu pada orang yang mengingatNya.  

Dalam surat An Nisa ayat 103 Allah mengingatkan apabila selesai mengerjakan shalat agar kita selalu ingat dengan 

menyebut namanya pada waktu berdiri duduk dan berbaring 

Kenyataannya dilapangan banyak orang yang membaca kalimat dzikir menimpang dari tujuan yang diharapkan. 

Mereka menyebut nama Allah untuk mendapatkan khodam jin, ilmu kanuragaan dan kesaktian, dan lain lain , bukan 

untuk mendekatkan diri pada Allah. Mereka juga melakukan tatacara berzikir dengan nyeleneh melampau batas seperti 

pada video diatas.  

Saya hanya mengingatkan para pembaca agar hati hati dan waspada , jangan memngikuti cara yang tidak dianjurkan Rasulullah. 
Berdzikirlah dengan tawadhu, bersungguh sungguh untuk mendekatkan diri dan mengharapkan ridho Allah. Carilah kecintaan 
Allah dengan banyak berdzikir padaNya.  

Ass, 

sya adlah orng yg sdang ikt amalan,d dlamNya ada bacaan 

1.sirulloh,datulloh,sifatulloh,allah,wujudalloh 

2.tangawud d lanjutkan basmalh 700x 

3.sahadat3x 

4.istighfar100x 

5.innalloha hofurrurrohim lahaulawalquwwatailla billahikngaliyyilngadim 

3x 

6.bismillahi layadurru mangasmihi saiun filardhi fahuwassamingul ngalim100x 

7.latud rikuhul absoru wahuwa yudrikuhul absoro wahuwa latiful khobir 

8.jabbarin badsarobbika inna wangalun limayurid 

9.kulhuwallohuahad kunfayaqun massya allah qodiron abadan abada 

10.nurbuwat 

11.nariyyah 

sy tnya amalan itu ap bleh,krna pd dsarnya sy mncri amlan untuk mendekatkan dri dan slalu ingat kpd allah, 

sya c5 janggal sya d isi sebangsa qodam,truz ap ad qodamnya malaikat… 

C5 sya d sruh sring solat hajat n tahajud…kmudian membaca amalan, 

pi dri sgi positifnya sya sring slt mlm… 

Apkh ad yg slah dri amlan sya itu,? 

Reply  

Lakukanlah dzikir menyebut nama Allah sebanyak yang bisa dilakukan, dengan ikhlas mengharap ridho Allah. Jauhi 

segala macam dzikir untuk mendapatkan khodam, apalagi diisi khodam jin. Itu sudah menyimpang dari tunjuan 



mendekatkan diri pada Allah. Jin Khodam lebih bayak menyesatkan manusia daripada memberi hidayah seperti yang 

disebutkan dalam surat Jin ayat 6  

KALAU yang anda lakukan itu adalah kegiatan meminta bantuan jin seperti yang disebutkan dalam surat al jin ayat 6 : 

‘ Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di 

antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. “ 

Hal itu hanya menambah dosa dan kesalahan bagi para pelakunya. Biasanya jin itu akan tetap berada ditubuh anda 

sampai ia dikeluarkan atau anda membentengi diri anda dari usaha mereka keluar masuk tubuh anda.  

Untukn mengeluarkan jin itu dan membentengi diri anda dari kejahatan mereka anda bisa melakukan rukyah mandiri 

sesuai yang dicontohkan pada artikel “Tip mengilangkan gangguan jin dan sihir” di blog ini 

pak ustad tolong pencerahaan tentang amalan majmu syarif 

tepatnya, yng disebut doa kanzul arsyi, yang merupakan doa raja ddari segala doa. yang memiliki bnyak fadhila, untuk memhon 

hajat pada ALLAH dan rezki dengan doa ini  

Banyak orang Hafal Al-Qur’an dan Hadist. mengkafirkan orang lain, tapi kekafiran diri nya sendiri tidak diperhatikan. 

org-org Syariat mengambil ILMU dari guru ke guru, sedangkan org-org Hakikat mengambil ILMU langsung dari ALLAH SWT 

sampai mu pada Ilmu ialah sampai mu pada Allah (Ibnu Arabi) 

Reply  

1. Seluruh ayat Qur’an baik secara utuh maupun bagian bagiannya merupakan obat dan rahmat bagi orang mukmin 

sebagaimana disebutkan dalam surat al israak ayat 82. Bacalah apa yang mudah dan bisa dibaca sebagaimana yang 

disebutkan dalam surat al Muzzamil ayat 20 :” Bacalah apa yang mudah dari al qur’an.” 

2. Dzikir yang diajarkan Rasulullah bisa anda dapatkan pada artikel “Keutamaan dzikir dan anjuran mengerjakannya “  

Reply  

Aliran sufi, tariqoh, tasawuf pada dasarnya adalah jalan dan usaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Namun sayang 

tidak semuanya berjalan dengan lurus diantaranya ada yang menyimpang dari tujuan sebenarnya. Inilah yang perlu 

diwaspadai dan hati hati menyikapinya bagi siapa saja yang ingin menempun cara tersebut 

jangankan tarekat dan tasawuf yang disusun para ulama dan cerdik pandai, Agama Islam saja yang dibawakan Rasulullah dan 
sudah jelas tuntunannya Qur’an dan hadist masih banyak diselewengkan. Hati hati dan waspadalah zaman sekarang banyak 
kesesatan berkedok agama. Kehidupan dunia ini banyak tipu dayanya Allah sudah banyak mengingatkan ini dalam Qur’an , 
antara lain surat Fathir ayat 5-7.  

Dari posting yg anda tulis saya sudah menyimpulkan anda bukan seorang ustad apalagi kyai,tapi apapun itu tidak penting,karena 

apa?karena ALLAH S.W.T memuliakan manusia hanya karena ketaqwaannya BUKAN PROFESINYA. 

Saya mau tanya, 

Kenapa anda mempermasalahkan fatihah untuk para malaikat?atau fatihan untuk yg sudah meninggal?fatihah itu sampai atau 

tidak MEMANGNYA ANDA TAU?ANDA JANGAN SOK TAU. 

ALLAH YANG MAHA TAU,fatihah itu tidak apa dikirim buat nabi,malaikat,orang yg hidup atau orang yg sudah meninggal.trus 

lagi do’a mubarok itu tidak apa diamalkan tapi anda seperti tidak menyetujuinya,INILAH SEMUA KESALAHAN 

ANDA,INGET..SEMUA AMALAN SELAMA TIDAK KELUAR DARI A QIDAH ITU TIDAK MASALAH BAGI SIAPA YG 

MAU MENGAMALKAN,SAYA SARANKAN ANDA BELAJAR LAGI BUK AN HANYA MENGOBRAL AIB ORANG DI 

BLOG INI. 

SATU LAGI AL-QUR’AN DAN HADITS ADALAH WARISAN ROSULULLAH ADALAH PEDOMAN KITA DAN ILMU 

ALLAH SANGAT LUAS,CARILAH DAN AMALKAN SELAMA TIDAK KELUAR DARI AQIDAH ISLAM DAN JUGA 

SELAMA TIDAK SESAT. 

Reply  

Dan lagi,katanya anda pengikut rosulullah,kalau begitu anda jangan mengadu antara setiap aliran,baik aliran tarikat,hakikat,atau 

ma’rifat,atau tarikat naqsabandiyah TIDAK PERLU ANDA UMBAR DI BLOG INI,apakah rosulullah mengajarkan saling 

mengadu?tidak kan?jadi biarlah mereka dijalannya sendiri,KITA TIDAK PANTAS MERASA HIDUP KITA LEBIH BAI K 

DARI ORANG LAIN,KITA TIDAK BOLEH MERENDAHKAN ORANG,APALAGI MEMBUKA AIB ORANG 

LAIN,BUKANKAH ITU DILARANG DALAM AL-QUR’AN?MAKA BAI KNYA…’BERJALANLAH DIATAS MUKA 

BUMI INI DENGAN KERENDAHAN HATI,BERBUAT KEBAIKAN DA N MENCARI KEBAIKAN…  

WASSALAMU ‘ALAIKUM…. 



Reply  

saya mendukung penuh upaya pak ustad, menulis blog dan menyampaikan kebenaran tentang dzikir yang sebenarnya, saat ini 

sudah terlampau banyak yang salah jalan, dan oleh sebagian orang dianggapnya sebagai sesuatu yang benar… bila tidak ada yang 

berani mengungkapkan ini, maka kesesatan itu semakin lama semakin mengakar dan sulit untuk dirubah.. teruslah berjuang pak 

ustadz.. 

Reply  

Dalam surat Az zukruf ayat 36-38 Allah telah mengingatkan barang siapa yang berpaling dari peringatan yang maha 

pengasih maka Allah akan menjadikan baginya syetan (jin qorin) sebagai teman, syetan itu akan menyesatkannya dari 

jalan yang benar sedang dia menyangka bahwa dirinya telah mendapat hidayah dan petunjuk. Hingga tatkala mereka 

menghadap Allah dihari berbangkit kelak mereka baru menyadari kekeliruannya, dan mereka mohon pada Allah agar 

antara dirinya dengan syetan itu dijauhkan seperti menjauhkan timur dan barat, namun kesadaran mereka itu hanya sia 

sia saja.  

Orang yang melakukan wirid yang sesat dan keliru tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sudah diingatkan dalam 

surat Al A’raaf ayat 180” Kepunyaan Allahlah asmauluhusna, memohonlah dengan menyebut asmaulhusna itu, 

tinggalkanlah orang orang yang bermain main dengan asmaulhusna kelak Allah akan menimpakan azab pada mereka” . 

Disini disebutkan ada orang yang menggunakan asmaulhusna secara keliru, seperti membaca asmaulhusna untuk 

mendatangkan khodam jin, ilmu kanuragan, kesaktian , kebal dan lain sebagainya. Orang yang melakukan ini sudah 

disesatkan syetan sedang mereka menyangka bahwa mereka telah mendapat petunjuk seperti disebutkan dalam surat az 

zukhruf diatas. 

Orang yang melakukan wirid secara keliru biasanya ditubuhnya ada syetan atau jin qorin yang menyatu dengan 

tubuhnya sebagaimana disebutkan dalam surat az zukhruf ayat 36. Keberadan jin qorin ini memang didatangkan Allah 

atas kelakuannya yang berpaling dari peringatan Allah. Mengeluarkan jin qorin ini butuh kesadaran dan kemauan yang 

kuat dari yang bersangkutan , ia harus bertaubat dari semua kekeliruannya.  

Jin qorin biasanya akan bereaksi ketika dibacakan ayat ayat rukyah. Orang yang ditubuhnya ada jin qorin ketika dibacakan ayat 
rukyah akan muncul rasa mual, muntah, terasa ada sesuatu yang bergerak ditubuhnya, merasa panas dan lain sebagainya. 
Untuk mengetahui apakah dibadan keponakan bapak ada jin qorin atau tidak coba lakukan test dengan memperdengarklan ayat 
ayat rukyah seperti yang dicontohkan pada artikel “Tip menghilangkan gangguan jin dan sihir “ di blog ini. Perhatikan reaksi 
yang muncul ketika mendengarkan ayat rukyah tersebut. Jika ada tanda tanda keberadaan jin qorin , lanjutkan pembersihan 
dengan melakukan rukyah mandiri seperti yang dicontohkan pada artikel tersebut.  

Assalamualaikum. 

Pak ustad, sudah sejak kecil saya diajarkan untuk membaca dzikir yang bernama Ratib al athos oleh ayah saya. Saya pikir dzikir 

itu bagus, tapi saya jadi takut setelah membaca tulisan ini. Sebab saya merasa ada yang janggal terutama tentang dzikir ini yang 

katanya lebih afdol jika dzikirnya dilengkapi dengan “ijasah”. 

Penjelasan ijasah menurut yang saya baca di http://old.kaskus.co.id/showthread.php?t=13670718&page=9 

“Pengertian permohonan IJAZAH dalam adab belajar ilmu hikmah adalah memohon ijin & doa restu kepada seorang Guru untuk 

turut ikut mengamalkan ilmu hikmah yang pernah diamalkan guru tersebut. Ijazah itu penting sebab disitulah salah satu letak 

keberkahan dari ilmu hikmah yang hendak kita amalkan. Oleh sebab itu dimana saja kita menimba ilmu hikmah biasakanlah 

untuk menyapa sang guru untuk mendapatkan doa restunya. Setelah mendapatkan ijazah dari Guru berarti anda telah sah 

menerima hak atas keilmuannya, selanjutnya barulah anda memulai mengamalkan ilmu hikmah yang diturunkan oleh sang guru. 

Amalan ilmu hikmah yang diijazahkan dapat berupa wirid doa / sholawat / hizib / ratib / Asma’ & ayat-ayat suci.” 

Lalu saya pikir jika amalan bagus, tentu tidak perlu izin dan semua orang dari berbagai kalangan bisa mengamalkannya. 

Bagaimana menurut pak ustad tentang penjelasan ratib al-athos tersebut? juga bisakah pak ustad menjelaskan lebih rinci tentang 

dzikir yang dilengkapi dengan ijazah tersebut? 

Mohon penjelasannya pak ustad, Terima kasih. 

Reply  

Ratib merupakan kumpulan ayat Qur’an dan doa dari Rasulullah yang disusun oleh ulama ulama dahulu seperti Habib 

Umar al Athas, Al Hadad untuk mengadapi berbagai masalah kehidupan. Ratib Al Athos disusun ketika kejahatan sihir 

dan perdukunan merajalela, sehingga ayat dan dzikir yang dibaca banyak berisi perlindungan terhadap gangguan jin 

dan sihir.  

Ratib Al Hadad disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi al Hadad ketika daerah beliau banyak dilanda perampokan, 



peperangan dan kerusuhan sehingga doa dan dzikir yang dibaca banyak berisi ayat dan doa perlindungan untuk 

menghadapi kondisi tersebut. 

Ratib yang beredar di Indonesia kebanyakan berasal dari Yaman dan disusun oleh para ulama dimasa itu , terdiri atas 

ayat qur’an dan bacaan dzikir yang pendek dan dibaca dengan jumlah sedikit seperti 3, 7 , 11 atau 40 kali. Biasanya 

dibaca pada waktu tertentu seperti pagi, sore atau sesudah shalat. 

Jika biasa mengamalkan salah satu ratib tersebut tidak ada masalah, namun sebaiknya kita mengerti semua ayat dan 

kalimat dzikir yang dibaca. Dengan memahami arti kalimat yang dibaca kita mengetahui maksud dan tujuan ratib 

terebut, apakah untuk menolak bencana, membuka pintu rezeki, menolak sihir dan lain sebagainya.  

Rasanya dizaman keterbukaan dan era informasi bebas sekarang ini tidak perlu lagi ilmu dan amalan tersebut diijazahkan . Jika 
dirasa baik amalkanlah jika tidak tinggalkanlah. Berbagai ratib yang ada di Indonesia ini bisa didapat dengan mudah di internet.  

salam Ustaz, tentang rabitah @ menghadirkan @ membayangkan mursyid samada ketika berzikir @ solat.Adakah ianya sesat 

dan salah @ syirik? sekiranya benar, saya mohon pencerahan dari Ustaz dari kekeliruan ini. Bagaimana dgn solat @ berzikir 

apabila kita terbayangkan(ingat) isteri,anak,tempat kerja dan sebagainya(saya rasa kebanyakan dari kita begitu)adakah kita juga 

sesat @ syirik. persoalannya manakah yg lebih baik membayangkan mursyid (wasilah) lalu membuatkan kita ingat pada ALLAH 

@ membayangkan isteri dll. lalu membuatkan kita lalai pada ALLAH. Mohon penjelasan 

Reply  

Berdzikir mengingat Allah dilakukan dengan mengagungkan dan membesarkan namaNya. Allah tidak bisa 

dibayangkan karena tidak ada satupun yang sama dan serupa denganNya ( surat Al Ikhlas). Menyebut nama Allah 

kemudian membayangkan wajah seseorang berarti menyamakan Allah dengan orang tersebut, ini bertentangan dengan 

apa yang disebut dalam surat al Ikhlas.  

Shalat adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Kebanyakan orang ketika shalat fikirannya melantur kemana 

mana membayangkan pekerjaan, anak istri, bisnis dan lain sebagainya. Itulah shalat orang yang lalai yang ditegor Allah 

dalam surat Al Maun. Kalau yanga bersangkutan mengerti semua kalimat yang dibaca dalam shalat tentu hal itu tidak 

akan terjadi.  

Orang yang mengerti apa yang diucapkan dalam shalat hati dan fikirannya mengikuti apa yang dibaca . Ketika 

membaca ayat tentang neraka ia akan membayangkan panasnya neraka, ketika membaca ayat tentang syurga ia akan 

membayangkan keindahan syurga. Ketika membaca ayat tentang penciptaan langit dan bumi ia juga akan mengiktui 

bacaan ayat itu. Mereka itulah orang yang khusuk dalam shalatnya.  

Orang yang lalai ketika membaca ayat tentang peristiwa kiamat , malah membayangkan pekerjaan , bisnis atau anak istrinya nya. 
Ayat ayat yang dibaca tidak nyambung dengan hati dan fikirannya. .  

assalamualaikum. 

sy mau tanya, apakah dalam mempelajari ilmu-ilmu tarekat itu harus ada dasar-dasarnya ? soalnya kebanyakan orang-orang di 

kampung saya menjadi tidak waras katanya sih karena dia tidak bisa mengamalkan ilmu tarekatnya makannya dia menjadi tidak 

waras ada juga yang mengatakan penyebabnya karena dia sedang di uji. mohon penjelasannya pak Ustadz. 

Wassalamualaikum. 

Reply  

Tarekat, sufi dan tasawuf adalah ilmu yang dikembangkan para Ulama jauh setelah Rasulullah wafat, dalam usaha 

mendekatkan diri pada Allah. Amalan yang dibaca mengacu pada al Qur’an , hadist dan tuntunan Rasulullah . Namun 

dalam perkembangannya tidak sedikit ajaran tarekat dan sufi yang melenceng dari ajaran para ulama yang 

mencetuskannya dengan menambahkan amalan yang tidak sesuai dengan al Qur’an dan tuntunan Rasulullah . 

Penyimpangan penyimpangan inilah yang membuat buruk nama tarekat, sufi atau ajaran Tasawuf, dan adakalanya 

menimbulkan kelainan pada para pelakunya, seperti gila, kesurupan, sakit sakitan , emosional dan perilaku aneh 

lainnya.  

Jika belajar Tarekat, sufi ataupun tasawuf jadikanlah Al Qur’an dan tuntunan Rasulullah sebagai pedoman dan acuan, jika 

kedapatan menyimpang dari Al Qur’an dan tuntunan Rasul, tinggalkanlah. 

di video youtube itu bapak bilang bahawa dzikir yg sesat oleh para ahli tarekat dan sufi…ini akan mengelirukan bagi sesiapa 

yang tidak mendalami ilmu agama dgn mendalam…mereka akan menganggap bahawa smua ahli tarekat dan sufi adalah sesat..ini 

sangat merbahaya pak ustad.. 

jadi sepatutnya bapak perlu menjelaskan bahawa dzikir sesat oleh para ahli tarekat dan sufi yang sesat..karena tarekat dan sufi itu 



tidak sesat bapak.. 

dan jangan mudah mengatakan ianya sesat,ilmu allah itu amat luas,jika ianya adalah jalan yg benar,dan bapak mengatakannya 

sesat,nauzubillah…. 

saya juga pernah mendengar ceramah agama oleh para ulama’ yg menceritakan tentang hadith rasullullah saw..Yaitu,jika tidak 
hilap saya, aisyah berlari lari dirumah sambil berjoget melaungkan nama Allah berulang kali dengan gembira..rasullullah tidak 
memarahinya..jadi dzikir seperti itu tidak dikhabarkan oleh rasullullah bahawa ianya adalah dilarang. 
silakan perbetulkan jika saya ada kehilapan disini. dan jika sesiapa mengetahui hadith ini silakan lampirkannya di komen 
anda…wallahu a’lam  

pak..sdh hmpr 1thn trakhr ini sya dn suami sy mngenal slh 1 dr tarekat d atas. awalny suami sy dpt dr ttgga kmi. hmpir 

tiap mlm suami sya ngbrol pjg lbr ttg ajrn tsb. bhkn smpai wktu sbuh tb. suami sy d ksh ftokopian brisi shlwt dn d srh 

mngamalkn slma 40hr tnp pts2, kt ny jk qt khusu qt akn d dtgi oleh guru bsar mreka lwt mimpi atw hal lain. dn suami 

sy sll d crtakn ttg tnd2 akhr zman yg mncrtakan bhwa nabi isa dn imam mahdi sdh ad d sktr qt. yg mmbuat sy aneh 

org2 lama pngikut ajrn itu rt2 sdh prnh d dtangi nbi isa. dn mreka mrsa org bsr yg mrka hormati adl imam mhdi. sygny 

suami sy adlh tipe org yg mdh trbwa prcy smua ucpn ttga sy. sbg istri sy byk mndgr smua crt yg d crtkn ttga sy..dn 

mngjk sy mngamalk shlwt tsb. suami sy jg mngjk bbrp tmn ny utk mngml shlwt trsb dn niat brbgi crt ttg imm mhdi dn 

nbi isa. sygny g smua tmenny srius mndengr..mlah sbgian beranggpn suami sy sdh mnyimpng krn crt2 yg tdk msk akal. 

ap yg hrs sy lakukan utk mngingatkn dn yg hrs sy ktkn pd suami sy spy bs kmbli pd islam yg sbnarny. dy jg sdh trlalu 

srg mningglkn slt wjib dn slt jumat.. tlg d bntu pak.. trmksh 

Sungguh memprihatikan suami anda sudah tertipu ajaran yang menyimpang dari Al Qur’an dan Hadis. Jika dia 

membaca salawat dan wirid bukan mengharapkan Allah tapi mengharap kedatangan sesuatu seperti Imam besar atau 

Imam mahdi maka ia akan mendapatkan apa yang diharapkan itu. yang mengaku sebagai iman besar atau imam Mahdi 

itu adalah dari bangsa Jin yang bertujuan untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah yang lurus.  

Pada kenyataannya suami ananda juga sudah mulai biasa meninggalkan shalat wajib dan shalat Jum’at padahal 
Rasulullah tidak pernah meninggalkan shalat wajib dan shalat jum’at . Ingatkan saja dia dengan cara baik baik, karena 
biasanya orang seperti itu merasa benar dan susah diperingatkan . Mudah mudahan Allah memberinya hidayah  

Pengalaman,Keinginan melihat Allah dalam ujud aslinya pernah dikemukakan Nabi Musa as dalam surat Al A’raaf 143. 

Allah mengatakan bahwa itu tidak mungkin . Ketika Allah memperlihatkan dirinya maka gunung tempat Musa berpijak 

hancur dan Musapun pinsan. 

143. Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah 

berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: “Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku 

dapat melihat kepada Engkau.” Tuhan berfirman: “Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit 

itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku.” Tatkala Tuhannya 

menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah 

Musa sadar kembali, dia berkata: “Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama 

beriman.”  

Jika nabi Musa saja gagal , apalagi kita yang banyak dosa ini 

kini siapa yang berani dzikir mengingat Allah yang tidak mungkin dibayangkan kewujudan-Nya dengan hati dan ketajaman 

perasaan seorang anak manusia yang penuh keterbatasan itu? 

kini mana yang sebenarnya SYIRIK dalam berdzikir?? 

DZIKIR membayangkan, Allah langsung? 

ataukah DZIKIR membayangkan Nabi Muhammad SAW? 

karena seperti yang bapak katakan di atas, ”jika nabi musa saja gagal, apa lagi kita yang banyak dosa ini”.  

seperti itulah orang-orang yang merasa rendah diri, merasa banyak dosa, kotor dan merasa kecil. mereka mengakui keadaan 

bahwa mereka adalah manusia yang tak mungkin mampu mengingat Allah, yang tak mungkin mampu membayangkan Allah, 

yang tak pernah pantas berdekatan kepada yang Maha SUCI, akhirnya mereka berdzikir dengan maksud mengingat Allah dengan 

melalui perantara, washilah, penyampai yaitu Besar Nabi Muhammad Saw, karena mereka percaya, hanya Nabi Muhammad Saw 

lah yang pantas bersanding dengan-Nya bahkan nama itu sudah ada dan bersanding dengan nama-Nya bahkan sebelum seluruh 

makhluk diciptakan. 

jadi ada baiknya janganlah pernah kita menganggap si A salah, si B salah, si C seperti ini, si D seperti itu. karena tidak mungkin 

kita 100% BENAR, dan tak mungkin jua mereka 100% SALAH. 

jika nanti umat ini memang terpecah menjadi 72 atau 73 golongan, dan semua masuk neraka kecuali satu, maka saya berharap 



bertemu oleh satu pemimpin yang diikuti oleh banyak orang (kepemimpinannya) dan saya akan ikut dalam kerumunan tersebut, 

atau memilih duduk dibawah pohon rindang dan menunggu datangnya mati. 

;marilah kita sama2 berpegang teguh dengan al-quran dan hadist sahih:,melaksanakan apa yang di perintahkan alloh dan 
menjauhi apa yg di larang alloh,dan bersahadatlah dengan sebenar-benarnya,kita di dunia ini cuma melaksanakan kewajiban 
tanpa mengharapkan upah,alloh yang menentukan segalagalanya,bukan insan  

Assalamu ‘alaikum, sebelumnya saya mohon maaf.alhamdulillah saya sudah baca artikel bapak bahwa orang ada aliran 

quburiyun. yang jadi pertanyaan saya apakah termasuk orang yang sesat apa bila seseorang yang berjiarah?dan apa salah apa bila 

seseorang mengamalkan sesuatu yang bid’ah tapi bagus menurut syari’at?contohnya seperti memperingati maulid nabi?mungkin 

itu saja dulu meskipun masih banyak pertanyaan yang ada dalam benak saya. 

Reply  

Ziarah kubur tidak dilarang ,jika tujuannya untuk berziarah dan mendoakan orang yang sudah meninggal itu. Yang 

tidak benar adalah minta berkah pada kuburan dan orang yang sudah meninggal.  

Memperingati Maulid memang tidak ada contohnya dizaman Nabi , tapi memperingati kelahiran Nabi dalam rangka bersyukur 
pada Allah atas kedatangan beliau yang membawa cahaya kebenaran tidak ada salahnya. Banyak ayat Qur’an yang 
memerintahkan kita bersyukur dan mengenang berbagai nikmat yang telah diberikan Allah pada kita. Kedatangan Rasulullah 
merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah pada kita, patut kita kenang dan syukuri seperti yang diperintahkan Allah 
dalam surat Fathir ayat 3.  

Assalamualikum.wr.wb 

Semoga Pak ustad & para pembaca yang budiman jg (maaf) sudah pada adem (reda) hatinya semua,setelah membaca artikel ini. 

Saya org awam yg ga sengaja menyimak obrolan pak ustad dgn ahli Agama yg lain,soal itu aliran 

tareqot,Nu,Muhammadiyah,atau apalah,saya cukup Buta dgn itu semua,yg saya tw tuh dua kalimat syahadat,mengaji 

Alquran,shalat,Puasa,Zakat,syukur2 bisa Naik Haji (aamiin…..). 

Nah pernah 3 thn yg lalu saya di ajak sepupu saya untuk ikut aliran tertentu dan dia(sepupu) jg baru sekitar 2 thn ikut aliran 

tsb,yg mengajarkan begini: 

1.Kalau kamu ga shalat yg pnting Sahalawat ajj,itu jg ga pa2,nnt jg dgn sndirinya timbul keinginan tuk shalat. 

2.Di kasih fotokopi semacam Ratib’n,yg isinya ttg Dzikir semua. 

3.Nah yg ini sangat bertentangan bgt sm isi hati saya dan ajaran Sekolah serta guru ngaji saya ttg shalat Jumat,dia bilang shalat 

Jumat itu ga penting,krn Shalat Jumat itu sebenarnya cuma pertemuan/diskusi para Ulama di Masjid. 

4.Puasa ramadhan/idul fitri itu kalau kita ada harta atw berkecukupan,kalau ga ada jga ga pa2. 

5.Harus patuh sepatuh-patuhnya sm gurunya,smp2 dia hrs jln kaki puluhan Km tuk menjajakan Tasbeh tp ga boleh di jajakan 

(harus ada yg bertnya dlu ‘mau di jual berapa tuh tasbeh’). 

Nah segitu aje deh pak ustad takut kebanyakan. 

Alhamdulilah saya ga terjerumus tuk ikut aliran itu dan skrg sepupu saya jg udh sadar kalau aliran itu ‘Sesat’. 

Nah pak ustad yg budiman,saya tuh suka bgt dzikir smp2 sering kesemutan nih kaki,saya hoby melantunkan 

‘Astagfirullahalaziim’ dan ‘laailaahaillallah’,kadang ga terbatas sehabis Shalat,yah mau di terima atw ga sm itu hak Allah,yg 

penting hati saya lega. 

Salah ga pak ustad ttg Dzikir saya?trus aliran yg saya jelaskan di atas termasuk aliran apa ya?nah jelaskan jg ya pak ttg 

persamaan dzikir dan Wirid? 

Yah cukuplah segini aja dari saya yg awam ini,toh saya mengaji jg dlu wkt msh kecil jd cm tw bacaan Alquran sm bacaan 

shalat,selebihnya dzikir itu jg tw dari buku bimbingan shalat,kalau ada kata2 yg kurang berkenan,saya mohon beribu-ribu maaf 

kpd pak ustad dan para pembaca..! 

Mohon jawaban pak Ustad. 

Wassalamualaikum.wr.wb 

Reply  

Wa alaikum salam 

Itu adalah salah satu ajaran yang menyimpang dari Al Qur’an dan hadist Rasulullah, beliau telah mengingatkan kita 

agar berhati hati terhadap aliran yang menyimpang ini. Beliau mengatakan bahwa umat Islam diakhir zaman akan 

terpecah menjadi 73 golongan yang masing masing merasa benar. Dari 73 golongan itu yang benar sesuai dengan 

ajaran al Qur’an dan sunnah Nabi hanya satu golongan, selebihnya masuk neraka.  

1. Shalat itu adalah tiang agama, Rasululah sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan shalat. Dalam surat Al 

Mudatsir ayat 41-42 dijelaskan orang yang tidak shalat itu tempatnya di dalam neraka Saqar.  

2. Ratib adalah kumpulan kalimat dzikir yang diajarkan Rasulullah digabung dengan ayat pilihan dari Qur’an. Banyak 



diajarkan oleh ulama dari Yaman seperti Syek Al Hadat dan al Atas . Saya tidak menemukan penyimpangan pada 

bacaan Ratib yang banyak beredar seperti Ratib Al Hadad dan al Atas. Silahkan kalau mau di wiridkan setiap hari.  

3. Shalat jum’at jelas perintahnya dalam surat Al Jumuah ayat 9, Rasulullah mencap orang yang segaja meninggalkan 

shalat jumat 3 hari berturut turut tanpa alasan yang jelas sebagai orang yang kafir.  

4. Puasa pada bulan Ramadhan juga jelas perintahnya dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 183. 

5. Kita hanya dianjurkan untuk patuh pada Allah dan Rasulnya. Patuh secara membabi buta pada seorang guru tanpa 

mempedulikan halal dan haram boleh atau tidak dalam ajaran Islam adalah tindakan yang keliru. Allah telah melarang 

perbuatan itu dalam surat Al Israak ayat 36.  

Dzikir dengan membaca Astagfirullahalaziim’ dan ‘laailaahaillallah’ itu bagus karena memang ada tuntunan dan 

contohnya dari Rasulullah sesuai beberapa hadist yanbg bisa kamu baca pada artikel “ Dzikir dan tasbih menurut al 

Qur’an dan Hadist” di blog ini. Silahkan kamu teruskan melaksanakannya setiap hari semoga bisa menghapus dosa 

dosa kamu dan menambah timbangan kebaikan pada hari berbangkit kelak.  

Wirid adalah kebiasaan membaca kalimat dzikir tertentu pada waktu yang tetap setiap hari, misalnya waktu pagi dan petang hari, 
sesudah shalat subuh, maghrib atau isya.  

kebanyakan aliran wahabi itu merasa benar sendiri dan merasa dirinya kekasih ALLAH karena hafal hadist dan alqur an, dan 
kitatidak tau rahasia ALLAH,,,, padahal tanpa kita berguru kita tidak akan tau apa2 kita berdo’a langsung kepada ALLAH apa 
munkin akan keterima sedangkan kita berlumuran dosa,, makanya kitaminta pelantara bagi kekasihnya ALLAH,,,,  

hati2 aja yg memabaca blog ini bisa jdi ini syetan yg ingin menghancurkan ummat islam sengaja menjelek2kan antar sesama jgn 

mudah modah tertifu daya dg karena hafal hadis dan al qur an lum tentu org yg hfal hadist dan al quran itu di jamin masuk sorga 

dan belum tentu org awam yg polos itu yg sama sekali gk tau hadis dan al quran masuk neraka 

jdi pikirkan aja diri ini uda seberapa banyak dosa kita  

aku org bodoh yg sama sekali gk tau hadist an al qur an tapi cuma tau dan yakin ALLAH itu tuhanku dan nabi muhammad itu 

utusanNya 

dan ak cuma dan bisa membedakan artara kata2 yg membuat org tersinggung atu gk  

Pa saya mau bertanya, apakah mempunyai khodam itu dosa/sesat menurut al-quran ? 

sekian dan terima kasih .. 

Reply  

Allah telah melarang kita untuk meminta pertolongan dan perlindungan kepada bangsa Jin seperti disebutkan dalam 

surat al Jin ayat 6.  

6. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di 

antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. (AL JIN 6) 

Jin hanya akan menambah kesalahan dan kesesatan orang yang meminta pertolongan padanya.  

Tanya :  

assala mu’alaikum wr.wb perkenalkan nama saya baskoro…… sblmnya saya mau cerita permasalahan saya . saya adalah orang 

yng penuh dengan dosa, sering berbuat maksiat dll..sampai suatu saat saya merasa jenuh dan inginn kembali kkejalan Allah 

SWT… karena saya kurang faham agama saya bngung bagaimana caranya taubat yang benar . . .sampai suatu saat saya bertemu 

seseorang yang bersedia membimbing saya. .tapi pada saat berjalannya waktu orang tersebut menyarankan saya untuk 

membayaran tebusan berupa sejumplah uang yang jumlahnya sangat besar . . . pertanyaan saya .. . . apakah menurut pandangan 

pak kyai , apakah perbuatan itu benar? mohon dengan sangat bimbingannya wasalamu’alaikum wr.wb(tolong kiriimkan 

jawabannnya melalui eemail saya)anung.jatmiko19@gmail.com 

Reply  

Jika ananda ingin betul-betul bertaubat tinggalkan semua dosa yang pernah ananda lakukan, perbaiki perilaku ananda dengan 

mematuhi semua aturan agama , seperti shalat, puasa , zakat dll. Baca istighfar sebanyak yang bisa ananda lakukan setiap selesai 

shalat dengan menyesali semua perbuatan ananda dahulu. Itu sudah cukup , Allah maha pengampun dosa. Tidak perlu dilakukan 

dengan penebusan berupa uang. Cukup ananda mengerjakan amal soleh dengan bersedekah sesanggupnya. 

Tanya :pak ustad saya punya pengalaman sendiri tentang artikel bpk ttg tarekat karena saya pernah mengalaminya..saya pernah 

masuk dan dibai’at ( mandi tengah malam, dan disuruh tidur memakai kain putih mirip kain kafan ). saya sebelum masuk tarekat 

ini tidak menganggap ini adalah hal yang salah, namun semakin hari semakin terasa ada yang janggal, tarekat ini mengkultuskan 

mursyidnya, wirid dengan menghadirkan guru ( musyid ) sebagai perantara kepada Allah aza wa jalla..memang tarekat ini 



mewajibkan shalat 5 waktu, dzikir, puasa, zakat dll.. namun pada saat saya tanya kepada salah satu pengikut yang sudah ” 

diangkat” mengapa ada duduk tawajju?? mengapa harus menghadirkan mursyid saat wirid?? sedangkan mursyid sudah wafat?? 

bagaimana cara kita tahu apakah mursyid yang dihadirkan / bukan?? apakah hal2 seperti itu diajarkan rasulullah?? mereka 

menjawab “itu ajaran dari yang mulia guru” karena guru adalah wasilah nabi Muhammad, saya bertanya apa ada sumber nya dari 

Al Quran & hadist mereka tidak bisa menjawab..semenjak itu saya mundur perlahan dari terekat tersebut karena memang dihati 

kecil saya ada yang janggal tentang hal2 yang diajarkan tersebut..mohon maaf jika saya salah namun inilah yang saya alami, 

sekarang keluarga kecil saya diambang kehancuran karena saya tidak mau lagi ikut tarekat tsb, sedangkan istri saya dan keluarga 

nya adalah pengikut fanatik, karena mereka berpendapat bahwa jika saya tidak ikut ajaran guru tidak akan seimbang ilmu nya?? 

saya dianggap haram bagi mereka karena mereka hanya mau menikah dengan sesama pengikut tarekat.. 

mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian, mohon dikoreksi jika salah.. 

wasallam 

Reply  

Berpegang teguhlah pada ajaran Islam yang kaffah, hati hati terhadap ajaran yang menyimpang dari al qur’an dan sunah , semoga 

Allah selalu memberikan bimbingan dan petunjuk pada ananda di jalannya yang lurus. Amin 

Tanya: 

Assalamualaikum wr.wb 

yang saya hormati..syeh, para kyai, para alim, ustadz, habib..kaum muslimin yang dirohmati Allah… 

terus terang saya binggung harus mulai dari mana…demi Allah ini kisahku yang saya bersumpah atas Nama Allah tidak ada 

kebohongan di dalamnya… 

awalnya seperti ini.. 

kurang lebih akhir oktober 2013 ada teman yang akan membeli sarikurma di rumah saya ( usaha saya herbal dan percetakan ), 

tiba2 saja temen saya ( dia tahu hal ghoib )mengatakan bahwa dia merasakan hawa jin jahat dirumah saya…lalu teman saya 

bertanya 

teman :apakah akhir2 ini ada masalah terhadap usaha anda..mungkin sepi gitu? 

saya : ya, sudah sekitar 1 bulan sepi sekali, sama kalau ada pekerjaan sering salah2, sampai kami bingung menghadapi 

temen : ini karena jin jahat, wanita besar yang sengaja dikirim orang untuk mengacaukan usaha anda 

saya : maksudnya? 

temen : sepinya usaha karena ini penyebabnya 

…..singkat cerita…malam hari saya bacakan QS albaqoroh…kemudian malam kedua kami masih merasa ada sesuatu yg bikin 

tidak nyaman…malam kedua kami ambil beras lalu bacakan di beras itu ayat kursi, kulhu, falaq dan annas..lalu saya tabur 

didalam rumah….malam ketiga nasih belum nyaman…lalu kami lakukan sebagaimana malam kedua ayatnya kami tambahin 

surat yasin, dan taburannya saya taburkan sampai keluar rumah menyisiri masjid…karena kami tinggal di masjid ( alhamdulillah 

sebagai takmir masjid )…lalu besok paginya saya bel temen saya dan saya katakan kepada dia kalau saya sudah ruqyah selama 

tiga malam..mohon besok kesini untuk meliat apakah masih ada jin wanita besar yagng masih dirumah saya…..kemudian 

keesokan harinya temen saya kerumah saya dan meliat sekitar sambil mulutnya komat kamit…dan mengatakan bahwa jin 

wanitanya sudah pindah kebelakang…rumah sebelah….saat itu kepala saya agak berat lalu temen saya pamit 

ppulang……kemudian saya mandi dan berangkat kerja nungguin toko dicabang…badan saya tidak enak…lalu saya coba rukyah 

dengan murotal quran di hp saaya dan ..masya Allah baru jalan beberapa ayat langsung wok..wok..wok kayak ada yang keluar 

dari mulut saya…semakin lama bacaan murotal semakin saya wook..wook. mungkin 50 wok saya alami…. lalu saya bel ust saya 

yg ahli rukyah…dirukyah keluar banyak , dan butuh waktu 1 jam…belum keluar semua sampai ust saya pamit karena harus 

jemput istri…rukyah saya lanjutkan keluar lagi lebih banyak lagi…sampai badan saya lemas,,..malam sehabis ngimami 

maghrib..keluar lagi….terdengar adzan isya kayak ketakutan saya..habis ngimami subuh darus quran..keluar lagi…sampai istri 

dan anak2 saya ketakutan sehingga harus ke mertua desa untuk mengasingkan diri..lalu saya sampaikan kepa istri saya…kamu ke 

desa dulu aku mau lawan terus jin yg ada ditubuhku samapi bersih…….singkat cerita pagi istriku ke desa, malam saya rukyah 

sendiri dengan bacaac laailaahailallohu wahdahu lasyarikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa alakulli 

syaiingqodir….sebanyak banyaknya aku baca….pada keluar semua..lalu saya telpon ayah dan saudara2 minta dibantu rukyah, 

saya diroyok…ayah saya pake asmaulhusna, keponakan saya punya sabuk yg diisi lalu dilingkarkan ditubuhh saya…kurang lebih 

dari isya sampai jam 11 malam proses rukyah keroyokan terjadi, dan yg keluar sangat banyak dan tubuh saya bergetar kuat 

samapi akhirnya saya lemas minta istirahat……………………………………………..lalu saya istirahat, kemudian sholat subuh 

munfarid karena capeknya tubuh, saya rukuk keluar jinnya. sujud keluar lagi..sampai setelah sholat saya tiduran…disitulah 



kejadian aneh berawal….seolah jin yang ada dalam tubuh saya memmberi sinyal kepada saya bahwa dia jin sholeh yg tinggal 

disekirar masjid yang masuk karena didholimi saya dengan menabur beras yg saya bacakan yasin didalamnya…..namun dia 

hanya bisa menganggukkan ya dan geleng2 tidak, jadi  

saya yang bertanya dulu misal : 

saya : he apa kamu jin yg di dalam tubuhku 

jin : kepala saya menganggukkan ( artinya ya ) 

saya : mengapa kamu ganggu aku 

jin : dia ngga bisa menggangguk 

saya : apa karena saya mendolomi kamu 

jin : mengannguk 

saya : apa itu merupakan ketentuan Allah dika manusia mendholimi kamu kamu bisa masuk ke orang yg mendholimi kamu 

jin : menggangguk 

saya : apakah kamu setan 

jin geleng2 ( tanda tidak ) 

saya : apa kamu jin 

jin : mengangguk 

saya : apa kamu jin sholeh 

jin mengangguk 

setelah kami bisa dialog dgn jin..meskipun dgn isyarat, lantas saya tanya macam2 sama jin: 

saya : apakah saya bisa menembus tembok 

jin : mengangguk 

saya : apakah saya bisa hilang 

jin : mengangguk 

saya : apakah saya bisa terbang 

jin : mengangguk 

saya : apa saya bisa liat bangsa kalian / jin 

jin : mengangguk 

saya : coba buktikan kalau saya bisa meliat bangsa kalian. 

jin : dia menggerakkan kepala saya , sampai bergetar hebat, lalu kepala tiba2 berhenti 

saya : mana …kok…belum bisa liat jin…coba ulangi lagi? 

jin : melakukan hal yang sama… 

saya : mana …masih belum bisa aku liat bangsa kalian…ulangi lagi 

jin : seperti sebelumnya mengerakkan kepala saya , diputar kencang 

saya : mana…kok nggak bisa…kamu bohong ya 

jin : menggeleng kepala( tidak ) 

saya : buktinya kamu nggak bisa…apa kamu tidak bisa mempengaruhi saya ? 

jin : mengangguk tanda ya. 

saya : lalu saya tanya mengenai keuarga saya…he jin apakah didalam tubuh adikku ipar perempuan ada jin 

jin : mengangguk 

saya : apa dia tergolong jin baik 

jin : menggeleng kepala 

saya: berarti dia jin jahat 

jin : mengangguk 

saya : berarti apa dia setan 

jin : mengangguk 

saya : berapa jumlahnya..apa satu 

jin : geleng2 

saya sepuluh 

jin : geleng2 

saya : apa lebih dari lima puluh 

jin : mengangguk 



saya : apa ada seratus 

jin : mengangguk…tanda ya/ 

saya : apa aku bisa mengeluarkannya 

jin : mengangguk 

saya : apa yg aku baca..apakah mantra 

jin : menggeleng 

saya : apa bacaan alquran 

jin mengangguk 

saya : apa surat albaqoroh 

jin : menggeleng 

saya : apa ayat kursi 

jin : menggeleng 

saya : apa qulhuwallohu ahad 

jin : mengangguk 

saya : ada lagi 

jin : mengangguk 

saya : apa falaq dan anas 

jin : mengangguk 

saya : berapa kali aku baca… satu kali ( geleng ) dua kali ( geleng ) lima kali ( geleng ) sepuluh kali ( mengangguk)…jadi saya 

baca 10 kali 

jin : mengangguk 

saya : gimana caranya..apa akubacakan langsung didepannya 

jin : menggeleng 

saya: apa aku baca lalu tiupkan ke air 

jin: mengangguk.. 

lalu aku coba air putih setengah gelas…lalu aku baca surat qulhu , falag, anas 10 kali lalu aku tiupkan ke air lalu aku kasihke 

adikku laki2 tak suruh minumke istrinya…perlu diketahui bahwa adikku ipar perempuan memik\liki tabiat jelek dengan aku, 

sampai2 die enggan berbicara dengan aku……….setelah air aku tinggal, lalu siangnya diminum, malam aku main ke rumah ortu 

krna dia tidur sama adikku…hal yang nggak nyangka terjadi..saya disapa, dan dia tidak menunjukkan tabiat jelek seperti 

sebelumnya..aku bersyukur sama Allah atas kejadian itu…. 

setelah kejadian itu..pas malam suro ( awal nopember ) aku diundang suruh pajatan doakan keselamatan keluarga..aku kesana, 

habis itu yg mengundang saya bercerita..anaknya sekarang suka berbuat aneh2, suka marah marah ini dan itu, lalu aku rukyah 

dengan cara seperti ustad2 merukyah…aku bacakan surat2 ..awal albaqoroh, ayat kursi, ashof dll, ternyata nggak mau 

keluar…terus aku bilang ” besok coba saya balik lagi pak , karena saya ada acara “…sesampainya dirumah aku tanya sama jin yg 

ada ditubuhku 

saya : knapa tadi jinnya yg ngrasuki anaknya tidak keluar 

jin : diam 

saya : apa ada yg salah dengan caraku 

jin : mengangguk 

saya : apa surat yg kubaca salah 

jin : mengangguk 

saya : harusnya surat apa ..albaqoroh ( geleng ), ayat kursi ( geleng ) qulhu, falaq, anas ( geleng )…apa surat lain 

( mengangguk )..apa ali imron, maidah nisa ( geleng )….apa surat jin ( mengangguk ) 

lalu saya tegaskan lagi…apa surat jin 

jin : mengangguk 

saya : ayatnya apa 1 ( angguk ) 2 (angguk ) 1,2,3,4,5,6,7,8,9, ( mengangguk ) 

berapakali kubaca apa satu 

jin : mengangguk 

saya : 1-3 

jin: mengangguk 

saya : 

jin : geleng2 



saya ooo berarti surat jin ayat 1-9 dibaca sampai 3 kali 

jin : mengangguk 

saya : caranya ..apa ditiupkan ke air putih 

jin : mengangguk 

saya : lalu besok sore aku coba baca diair putih lalu tak suruh minumke anaknya..kemudian saya balik….belum sampai 

rumah…ibunya bilang katane dia mau minta pergi ke masjid sore ini…..saya bersyukur alhamdulillah….nggak nyangka besok 

subuh ibunya anak ini ikut sholat jamaah dimesjidsebelah saya…dan itu yang pertama kali kulihat,,,kalian tahu bahwa suaminya 

suka mabok, nggak pernah solat..pokoknya eror dah….lantas dari pengalaman ku itu aku yakin bahwa yang ada dalam 

tubuhku ………..jin sholeh…………… 

sejak saat itu aku mencoba menerawang orang2yang dekat dengan ku,,,termasuk ada 4 orang temen yang belum bisa punya anak 

selama 10 th an…lalu akutanya jin yang di dlm tubuhku…ternyata rata 2 ada jin yng singgah di rahim..sehingga mengahalangi 

pembuahan….aku tanya kuncinya…rata2 surat jin ayat sekian dan dibaca selama sekian… 

……tidak hanya itusaja yg bisa aku lakukan…aku bisa mengetahui kapan jin itu masuk rahim, sebab apa dia masuk, sehingga 

ketika aku jelaskan ke temanku yg belum punya anak dia percaya..contoh kasus yg pertama 

saya : eh jin …itu temenku kok dan 20 th blum punya anak..coba kita liat..apa ada jin 

jin : mengangguk 

saya : apa jinnya jahat 

jin : menggeleng 

saya : berarti baik 

jin : mengangguk 

saya : dimana letaknya ..apa kaki ( geleng ) …tangan ( geleng ), rahim ( mengangguk )..berarti rahim…suratnya ….singkat cerita 

surat jin ayat sekian dibaca sekian kali………………………..lalu apa sebab dia masuk 

singkat cerita…masuk sebab waktu dia bawa air panas di ceret, karena penuh, maka dibuang sedikit di pepohonan….dan 

mengenai makhluk jin perempuan yang bermuka jelek dan apabila ada laki2 dekat pasti tidak suka dengan dengan dia…lalu jin 

itu beazam tidak akan menikah sehingga tidak ingin punya anak….nah jin perempuan itulah yang masuk ketubuh temen saya 

sehinggan disesuaikan niatjin tidak punya anak…maka temen saya sampai sejkarang belum dikaruniai anak 

kemuadian saya target untuk merukyahnya…setelah itu saya kerumah temen saya . lalu saya rugyah …begitu air ruqyahan saya 

suruh minum ke dia…kepala saya bergetar…saya bertanya ke jin dalam tubuh saya…ternyata jin yg dirahim dah keluar…tannda 

kepala saya bergetar………………. 

sehingga kurun waktu seminggu saya sudah terkenal bisa mengobati dan merukyah..sampai orang2 pada berdatangan kerumah 

saya……………… 

……………………………………………………………..ceritanya masih panjang….. 

ibadah saya bertambah tekun…tahajud nggak pernah putus…senin kamis juga…padahal sebelumnya tidak pernah senin kamis, 

ditambah sholat duha sekarang lebih lama,,,lebih 1 jam…….saya merasa ini merupakan karunia Allah yg patut saya 

syukuri………… 

saya sering didatangi jin lain sewaktu saya tahajut…ini ceritanya 

saya sedang tahajud malam hari, tiba2 lehersaya terasa kencang….saya tanya ke jin yg ada ditubuhku…ada apa ini 

………maaf supaya memudahkan saya langsung ketik dialognya meskipun masih dengan isyarat geleng dan angguk 

jin : ada yang mau ketemu bapak 

saya : dari mana 

jin : utusan jin dari brunei 

saya : suruh kemari 

jin brunei : salamualaikum pak 

saya : waalaikum salam 

jin brunei : kami menyampaikan salam dari jin di brunei bahwa mereka mencinta dan senang dengan bapak 

saya : ya…lalu ada apa 

jin brunei : bangsa kami lagi diserang jin kafir,,,mesjid kami dihancurkan…kami minta bapak supaya bapak berdoa kepada Allah 

agar jin kafir dihancurkan Allah 

saya : kenapa harus dihancurkan mereka,bukankah nabi pernah diwari malaikan jibril agar beliau malaikat menghancurkan kaum 

yg membangkang nabi…tapi apa kata nabi: jangan…aku membutuhkan keturunannya 

…..jadi sya akan doakan semoga jin kafir diberi petunjuk oleh Allah 



jin brunei : baiklah bapak..terimakasih banyak.. 

saya : ada lagi? 

jin brunei : sudah cukup pak 

saya : klu udah pulanglah..asalamualaikum 

jin : menjabat dan mencium tangan saya…………………………………… 

malam berikutnya ketika saya sholat tahajud, datang lagi utusan jin brunei dan mengatakan…pak jin kafir sebagian telah 

menyerah dan kami sekarang hidup rukun dengan mereka……………… 

banyak yg menemui saya…jin kyai sholeh darat, jin sunan kali jaga…jin penunggu kakbah…bahkan jin yang tinggal di masjid 

nabawi….bahkan dia mengikuti dahwah nabi saw……………….bayangkan pasti anda akan gila dengan hal seperti ini…… 

suatu ketika mereka utusan 2 jin aku kumpulkan ..saya sampaikan bahwa aku mau bikin pondok, sampaikan ke jin 2 yg dimiliki 

pengusaha minyak di arab..suruh tranfer no rekeningku sekian nama sekian….lalu mereka menyampaikanke jin2 timur 

tengah…… 

ini kisahnya….. 

saya didatangi utusan dari syeh mansur 

jin seh mansur : asslmkm…..sy menyampaikan pesan bahwa syeh sdh menerima kabar dan dia setuju akan mentranfer rekening 

bapak sebanyak 3 triliun ( klu saya nggak salah ) 

jin raja arab akan tranfer 5 triliun direkening bapak…ditunggu 3 hari. 

jin kuwait, jin dubai…..total terkumpul 17 triliun, 

saya tuggu hari pertama….rekening blum nambah..hari kedua blum nambah”hari ketiga…blum 

nambah……………………………sekarang saya baru sadar dan tahu bahwa itu semua akal2an jin yg ada didalam 

tubuhku…..lalu aku sdh tidak percaya lagi…lantas aku rukyah dengan asmaulhusnah…..aku tiup di air dan…..masya Allah yg 

keluar banyak sekali, tubuh saya bergetar dah sampai berjam2 mereka keluar sampai tuubuh saya capek….lalu tidak disengaja 

malam hari kakakku membawa temen 2 orang akan merukyah saya…kesempatan pertama temennya yang merukyah dengan ilmu 

tenaga dalam…masya Allah …dia tahu semua yg ada di dalam tubuhku …dan mengatakan…..ini ilmu jin yg ada didalam tubuh 

bapak ini tinggi2…saya coba ya pak…lalu dia coba dengan menghantamkan tangannyadi bumi…tubuh saya bergetar 

lalu..wok..wok..wok..keluar banyak….terus diulang2ngi sampai sekian jam…pada puncaknya…dia kewalahan dan mengatakan : 

yg rukyah aku : oooo ternyata kamu ya raja jin…knapa kamu ditubuh orang ini…. 

raja jin : aku suka dengan orang ini, aku suka amalnya banyak sekali 

yang rukyah aku : kamu tahu siapa aku…liat mataku…aku jendralnya jin 

lalu yg rukyah aku bilang sama aku …pak yg bisa mengeluarkan raja jin hanya bapak, aku hanya bisa bantu….bapak harus ridho 

saya : ya pak 

lalu dilakukan prosesi yg menguras tenaga sama saya memohon sama Allah. 

lalu raja jin bisa keluar sampai yg rukyah aku sempoyongan,,,setelah raja jin keluar..lalu ditelan sama yg rukyah aku….lalu dia 

mengatakan sama aku… ini yg masih tinggal di dalam jin sholeh ..saya kunci ya pak supaya yg diluar tidak bisa masuk… 

waktu berlalu…ternyata istri saya didesa juga mengalami hal yg ganjil..dan merasa ada yang masuk tubuhnya”’ternyata setelah 

dibawa kepada yg rukyah aku…ada ratu jin didalam istriku…diambil dan ditelannya…. 

…………… bayangkan setiap malam sya merasa bulu kudu merinding dan ketakutan…seoalah 2 ada yg membuti 

saya…….astaghfirulshsl adhim….. 

sampai istri saya mimpi rumah saya ada yg rusak…ternyata kuncian yg ditanam dirusak jin….. 

………akirnya kami diminta datang bersama istri ke rumah orang yg ngrukyah saya dan menelan raja dan ratu jin……malam 

habis isya saya sampai rumahnya….sudah disiapkan temoatnya…ternyata senjatanya banyak…keris ini dan itu…….akirnya saya 

dirukyah satu persatu dikeluarkan, ada yg jin dari ratu kidul, pangeran diponegoro, seluruh pasukan dikerahkan dan bertempur 

dengan pasukan yg ada dalam tubuh saya….ada keris naga yang sangat sakti beserta pasukannya dimasukkan ke tubuhku ….aku 

bisa membayangkan bahwa mereka betul2 berperang dalam tubuhku…jin yng paling terakhir yg ada dalm tubuhku sulit 

ditaklukkan….bahkan orang yg rukyah saya mengatakan …pak saya tidak bisa melanjutkan..pasukan saya banyak yg sudah 

mati…ini yg ada dalam tubuh bapak sangat tinggi ilmunya…..lalu terjadi dialog jin yg paling terakhir dan yg rukyah saya 

jin paling terakhir : kamu tidak bisa mengalahkanku 

yg rukyah saya : siapa yg bisa ngalahkan kamu: 

jin yg terakir : yg bisa kalahkan aku Allah dan orang ini ( maksudnya aku ) 

yg rukyah saya : kamu lihat anakmu itu yg ada ditubuh anak orang ini…sudah pada luka2 dihajar pasukanku.. 

tiba2…jin yg ada dalam tubuhku ketakukan melhat anaknya luka2 ( anak jin ini ternyata tinggal di tubuh anakku )…lalu dia 

nyerah dan bersedia keluar dari tubuhku…..lalu dia keluar…… 



yg rukyah aku : e naga..coba liat dalam tubuh orang ini..apa masih ada jin di dalamnya……lalu jin naga yg sakti tadi masuk 

keliling2 dan mengatakan…sudah bersih bos/ 

lalu jin naga ditugaskan untuk tinggal dalam tubuhku berjaga kalau ada yang mau masuk diserang saja…… 

waktu berlalu….setiap malam darahku bergejolah seolah ada peperangan, dan aku merasa mrinding di buatnya….ternyata jin yg 

kemarin paling terakir keluar mau mencoba masuk dan dilawan sama jin naga yg ditanam ditubuhku,…samapi selang selama 2 

hari, tepatnya ketika aku sedang sholat duha…jin naga ijin sama aku kalau dia tidak kuat dalam tubuhku…karena saya sering 

darus quran, memang jin naga ini kerjanya semedi dan jarang sholat maka dia merasa panas dalam tubuhku….lalu aku bel orang 

yg rukyah aku….dan aku mengatakan padanya kalu jin naga tidak kuat dan mau keluar……lalu dia ijinkan…lalu jin naga 

pamitan sama aku sambil aku mengis sejadi2nya…karena dia telah banyak menolongku….akirnya aku iklash…..begitu jin naga 

keluar tubuhku merinding seolah ada yg masuk…ternyata aku bel temenku yg rukyah aku….jin yg terakir keluar…masuk lagi ke 

bapak…dan saya tidak sanggup mengeluarkannya karena ilmunya tinggi…………..AKHIRNYA SAYA PASRAH SAMA 

ALLAH ATAS TAKDIR YANG MENIMPA SAYA……………. 

setiap kali aku lawan dengan rukyah…pada keluar banyak…malamnya masuk lagi bahkan lebihbanyak lagi, aku setel 

murotal…istriku yang diserang semalaman nggak bisa tidur…….waktu berjalan……( oooooh yaaaa, lupa….setelah jin naga dulu 

masuk aku bisa melatih tubuhku dan bisa berbicara dengan jin sebagaimana bicaranya saya dengan orang biasa…bahkan tidak 

pake isyarat anggukan kepala…..dan anehnya dengan berbicara batin, mereka juga bisa menjawab )………….. 

………….saudaraku….aku mulai bimbang terhadap jin yg ada pada tubuhku, ada pak kyai yg coba aku temui, dan mengajak 

bicara yg ada dalam tubuhku…dia mengatakan ini jin sholeh yg ilmunya tinggi………tapi aku menemui temenku yg menelan 

raja jin…dia mengatakan bahwa yg ada dlm tubuh anda adalah iblis..yg memang dia mendapat ijin Allah masuk dan mengganggu 

bapak…karena tingkat amalan bapak sudah tidak biasa lagi…mendekati amalan ulama, orang sholeh, atau auliyak ) dan kenapa 

bapak bisa bicara ….itu bisa karena karomah dari Allah kepada 

bapak……………………………………………………………………………….. 

SAYA SANGAT SENANG APABILA ADA YG MAU MEMBANTU SAYA  MENGELUARKAN IBLIS YG ADA 

DITUBUHKU…..DEMI ALLAH SAYA TIDAK RIDHA DIA MASUK K E TUBUHKU..NAMUN SAYA RIDHO SAMA 

TAKDIR ALLAH….. 

JIKA ADA YG SANGGUP, ATAU MINIMAL MEMBERITAHU SAYA HARUS MENEMUI SIAPA…DAN ATOW 

SARANNYA SAYA SANGAT BERTERIMA KASIH SEKALI………. 

KARENA SETIAP SAYA LAWAN..MALAM BALIK LAGI, BEGITU SETERUSNYA SAMPAI WAKTU SAYA HANYA 

UNTUK MIKIRKAN HAI INI TERUS……. 

…SEKALI LAGI SIAPA SJA YG BISA BANTU AKU…MOHON DENGAN SANGAT…. 

HANYA KEPADA ALLAH SAYA BERTAWAKAL DAN MOHON AMPUNA NNYA 

Reply  

Mintalah pertolongan pada Allah dengan sungguh sungguh, teguhkan Iman dan keyakinan kamu pada Allah, jangan 

percaya sedikitpun dengan ucapan dan janji bangsa Jin. Mereka lebih banyak dusta daripada benarnya. Jangan sekali 

kali mau mengikuti saran atau permintaan jin walaupu hanya berupa segelas kopi atau membaca ayat dan kalimat 

tertentu. Jika kita mengikuti sarannya berarti kita sudah iman dan takut padanya.  

Dalam surat an Nahl ayat 98-100 disebutkan bahwa syetan dan jin tidak bisa menguasai orang yang beriman dan 

bertawakkal pada Allah. Syetan hanya bisa menguasai orang yang takut pada nya dan menjadikannya sebagai 

pemimpin (sesuatu yang dipatuhi) dan sekutu Allah. 

Selama ananda masih mengikuti saran jin itu berarti ananda patuh padanya dan ini memberinya kekuatan pada jin itu 

untuk menguasai ananda. Jangan pernah mengikuti saran jin itu sedikitpun walau hanya segelas kopi, sebutir telur 

ataupun membaca ayat tertentu, langkah ananda mengikuti saran dan bisikannya merupakan kepatuhan ananda padanya 

dan ini akan meberi kekuatan pada jin itu untuk menguasai ananda. 

Yakin dan bertawakkallah pada Allah, teruskan mendengarkan murotal dan ayat rukyah setiap hari . Bacaan ayat qur’an yang 
ananda dengar setiap hari akan melemahkan kekuatan jin itu. Ada pengalaman teman saya seorang mantan master Reiki, untuk 
mengeluarkan Jin ifrit yang bersarang ditubuhnya butuh waktu hampir satu tahun mendengarkan MP3 murotal setiap hari.  

Tanya:Assalamualaikum ,,,Sejuk rasanya liat tulisan pak kyai,, penyampaian yg membuat saya kangen akan bimbingan pak kyai, 

mohon diterangkan secara rinci tentang perbedaan Allah, nur muhammad, dan hamba?. Terus pikiran kita ketika membaca 

syahadat itu bagaimana? Demi ketauhidan saya, saya mohon dijawab pak, saya mau mengenal Allah lbh dalam, 

lalu nur muhammad timbul bersama sholawat nur alafa yaitu kun sholi ala muhammad,,, dari sholawat itu memiliki urat yang 



disebut urat alafa, apa urat alafa yang dimaksud pak,? Semoga kesehatan dan kesejahteraan bersama pak kyai,,, amin 

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Reply  

Allah adalah penguasa tunggal di alam semesta ini , kepanya tunduk dan patuh segala sesuatu yang ada dilangit dan 

bumi. Dia Allah adalah Tuhan yang disembah oleh sekalian mahluk dilangit dan bumi. Sebagai hamba kita wajib hanya 

menyembah padanya , tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia . Allah telah memerintahkan jin dan manusia 

hanya beribadah padaNya, namun banyak manusia dan jin yang tidak memeatuhi perintahnya itu.  

Tentang Nur Muhammad tidak ada satu ayat Qur’an pun yang menjelaskan tentang hal itu, didalam hadist nabipun saya belum 

pernah membaca hadist tentang itu. Kemungkinan itu hanya rekaan para sufi dan ahli tasawuf. 

Tanya: 

Apakah salah jika seseorang membaca surah/ayat-ayat Al-Qur’an tertentu/Asma’ul Husna, berniat selain untuk menambah pahala, 

juga ingin mendapat faedah tertentu misalnya agar diberi keselamatan, kesehatan, dimudahkan rezeki, hal baik lainnya yang 

berhubungan dengan kehidupan di dunia? Sedangkan dirinya sudah pasti mengharapkan/meminta hal-hal duniawi tersebut 

diberikan oleh Allah SWT bukan mengharap pada makhluk. Sebagai contoh: seorang ibu hamil memperbanyak membaca surah 

Yusuf karena menginginkan Allah SWT menjadikan anaknya terlahir ganteng seperti Nabi Yusuf AS. Atau memperbanyak 

membaca Ayat Kursi pada tanggal 1 Muharram misalnya 100 kali dengan harapan 1 tahun ke depan ia dijauhkan oleh Allah SWT 

dari bahaya. 

Apakah dengan niat tersebut berarti dia melakukan amalan yang salah? 

Reply  

Dalam surat Al Insyiriah ayat 8 Allah berfirman ” wa ilaa robbika farghob …dan hendaknya hanya kepada Tuhanmu kamu 
berharap” . Jadi membaca ayat tertentu sambil mengharapkan berkah dan keselamatan dari Allah tidaklah dilarang. Yang tidak 
boleh adalah membaca atau mengamalkan ayat tertentu sambil berharap berkah dari selain Allah, misalnya minta didatangkan 
khodam jin, minta berkah pada kuburan keramat dan lain sebagainya. Berharap dan minta tolonglah hanya pada Allah saja, 
jangan pada yang lainnya.  

Tanya :assalamu’alaikum…wr.wb.. pak kyai saya mau tanya apakah baca al-fatiha pahala’y untuk org yg meninggal sampai 

kepdnxa 

Reply  

Pahala melakukan sesuatu atau membaca alfatihah tidak bisa dikirim atau ditransfer pada orang yang sudah meninggal. Yang 
sampai pada orang yang sudah meninggal hanyalah doa dari orang yang masih hidup, jadi bukan pahala amalan mereka. Didalam 
Al Qur’an banyak kita jumpai ayat untuk mendoakan orang tua kita ataupun orang beriman yang sudah mendahului kita. 
Pembacaan doa itu bisa saja dimulai dengan membaca alfatihah. Baca alfatihah kemudian lanjutkan dengan doa bagi si mayit 
misalnya mohon diam[puni dosanya, dilapangkan kuburnya dan lain sebagainya  

Tanya :Ass.pak ustadz sy mau tny .yg mana duluan ada nabi adam atau nabi muhammad 

Sahadat nabi adam apa shadat nabi muhammad apa? 

Reply  

assalamualaikum pak kiayi,saya mau tanya pak,di tempat saya di lampung ada pak kiayi sesat,dia mengajarkan bahwa bila sholat 

bersama dengan dia kita tdk perlu kemasjid,kita hanya perlu sholat di tempat dia dan tanpa imam,karna katanya di sholat itu telah 

di imami oleh imam ghaib yaitu para wali2 yg tidak pernah mati,mohon pencerahan pak kiayi..,terimakasih 

Reply  

Assalamu’alaikum pak.. 

afwan pak.. dalam penyampaian suatu kebenaran sebaik ny bapak lebih berhati-hati.. 

karna itu bisa menimbulkan fitnah.. 

yg ana tau orang2 sufi,mereka orang2 yg zuhud dan khusyuk dalam ibadah ny.. 

bahkan ajaran itu tidak menyeleneh dari syariat.. 

imam al ghozali pun adalah ahli sufi,namun beliay tidak pernah mengajarkan sesuatu yg keluar syariat.. 

orang2 yg bapak sebutkan di atas,bukanlah orang2 yg bertarikat mau pun orang2 sufi.. memang tidak bisa di namfikan adanya 

orang jadi seperti itu yg kata nya mereka belajar ilmu tarekat atau tassawuf..namun pada nyatanya orang yg bertarekat dngan baik 

dan benar tidaklah seperti itu.. 

bahkan mereka begitu kuat akan amalan syariat dan hakikat ny setelah mereka bertarekat.. 

orang2 yg di sebutkan di atas adalah orang yg telah sesat dalam memahami ajaran ilmu tersebut.. 

jadi ana ingatkan pada bapak.. 



sesungguhnya bukan ajaran ataupun ilmu ny yg sesat maupun menyesatkan..sesungguhnya orang2 yg mempelajari ny lah yg 

menyesatkan diri di dalam nya dalam pemahaman ilmu yg salah,dan ana akui bnyak orang yg mengaku guru ataupun habib yg 

mengaku berilmu tarekat atau tassawuf,namun nyatanya pemahaman mereka dalam mempelajari ilmu tersebut di jadikan nya 

sesat.. 

setau ana orang2 sufi yg ana kenal,mereka begitu zuhud dan khusyuk dalam beramal shaleh yg di tujukan pada Allah subhanahu 

wa ta’ala semata.. 

bahkan amalan syariat ny terus meningkat sbgai wujud syukur dan cinta hnya padaNya.. 

Subhanallah orang2 sufi yg ana kenal,selain ibadah ny yg khusyuk namun terdapat juga mutiara di dalam nya krna kebersihan 

hati dan jiwa,yg ada hnyal Allah semata.. 

jadi hati2 pak dalam penyampaian hal ini,karna bisa jadi fitnah.. 

apalagi bpak langsung mencap bahwa sufi,tassawuf,tarekat adalah sesat Astaghfirullahal adzim..bagaimana bpak sanggup 

mengataksn demikian..sementara bpak memahami akan hakikat ilmu tersebut pun tidak.. 

Reply  

Assalamu’alaikum pak… 

saya mau tanya, apakah di perbolehkan kita mempunyai tenaga dalam serta untuk mengisinya dengan membacakan beberapa 

nama/kalimat dari asmaul usna ? 

mohon penjelasannya pak, terimakasih…. 

Materi atau isi pengajian diantaranya: 

1. Siroh Nabawiyah 21. Agar Rejeki selalu lancar dan bertambah 

2. Tauhid 22. Adab dalam berdoa 

3. Teroris pengebom 23. Adab dan Akhlaq seorang Muslim 

4. Yasinan 24. Bangga beragama Islam 

5. Perawatan Jenazah 25. Bahaya Syi’ah 

6. Zakat 26. Ghuluw thdp orang sholeh & kuburannya 

7. Bahaya penyakit UJUB 27. Cara Sholat Nabi 

8. Tayamum 28. Penderitaan mereka yang Riya’ 

9. Safar bagi wanita 29. Penyaliban Yesus Fiktif atau Fakta 

10.Dzikir pagi dan petang 30. Fenomena Perdukunan di Indonesia 

11.Hukum bunga bank 31. Kelezatan memaafkan orang lain 

12.Ibu maafkan aku 32. Jangan ada dukun di antara kita 

13.Sholat Qashar 33. Muslim kok suka mencela 

14.Para Pemuja kubur 34. Para Penjual doa 

15.Nasib di Akherat 35. Keistimewaan kalimat Tasbih 

16.Karakter pendidik sukses 36. Wabah asal bunyi 

17.Karakter calon penghuni Surga 37. Menanam pohon di surga 

18.Meraih pahala dg sedikit amal 38. Awas dosa jariyah 

19.Sejarah dakwah Sunan Kalijaga 39. Dermawan 100% 

20.Membongkar kesesatan WAHABI 40. Tinggal di rumah hantu 

dan masih banyak materi yang lainnya 

Matur nuwun” 

Wassalamu’alaikum wr wb 

Reply  

Assalamualaikum,, Pak sya maw nanya d bawah ini adalah amalan agar uang menjadi berkah,, dibaca tiga kali pada uang baik itu 

gajih kita maupun uang hasil dari orang yang membayar hutang pada kita,, lalu ditiupkan,,, sehingga apabila kita belanjakan,, 

bisa menarik/kita tidak akan kekurangan uang(slalu diberi jalan sumber mata pencaharian) apakah amalan ini adalah amalan yang 

layak untuk di ikuti ataukah salah satu amalan yang bisa menyesatkan,,? 

Inilah doanya : 


	� إ�� رب� � ار�	��� إن و ������ ��

��� ������ ان ���� �� #�%$ اا#"� !
�دك 

Robbi inni qobalta nafsan 



Far-hamha wa in arsaltaha 

Antah-fazhoha bi ma tahfazhu bihi ‘ibadakas-sholihin 

sblm dan sesudahnya sya ucpkan terimksih,,, 

Komentar: 

Dzikir 10.000 Harian: 

Minggu: “Ya Hayyu Ya Qayyum” 

Senin: La Hawla wa laa Quwwata ila Billahil aliyhil Adziim” 

Selasa: “Sholallahu ala Muhammad” 

Rabu: “Astaghfirullahal Adziim” 

Kamis: “Subhannaka Inni Kuntum Minadzaliin” 

Jum’at: “Ya Allah” 

Sabtu: “Laa Ilaaha Illallah” 

dzikir ini amat baik sekali, Imam ghazali telah menganjurkannya, knp dibilang sesat ? kolo masalah niatnya yg salah 

yaaaa cukup bretulkan niatnya aja,,, gak sampe harus mnyesat2kan ……….. setau sy hanya tukang rukyah wahhabi yg 

tdk setuju dgn zikir yg buanyak2 sprti ini.  

Reply: 

Kalimat dzikirnya benar dan tidak keliru, yang keliru adalah niat dan caranya yang melampaui batas. Dengan berdzikir 

10.000 sehari yang bersangkutan disibukan oleh hitungan bukan makna dari kalimat dzikir. Yang bersangkutan 

melakukan ini untuk mendapatkan kesaktian dan mendatangkan khodam jin . Dan dia sudah mendapatkannya, memiliki 

kemampuan yang luarbiasa namun hidupnya selalu gelisah tidak ada ketenangan.  

Yang bersangkutan ketika dirukyah muntah hebat dan ratusan khodam jin yang ada ditubuhnya berhasil dikeluarkan. 

Berdzikirlah untuk mendapatkan Allah bukan khodam jin. Amal itu tergantung niatnya. Jika berdzikir untuk 

mendapatkan kesaktian dan mendatangkan khodam pasti akan diberi Allah. namun ia tidak akan bertemu dengan Allah, 

dia mendapatkan apa yang diinginkannya.  

Siapa yang berdzikir mengharapkan bertemu dengan Allah maka iapun akan mendaptkannya, hati hati dengan niat. 

Tanya :ada yang bilang jalan mendekatkan diri kepada allah adalah dengan cara tarikat, makanya saya tertarik untuk 

mengikutinya , tapi saya baru mengikuti satu kali pertemuan . jadi bagaimana sebenarnya kita mendekatkan dir kepada allah klo 

tidak dengan cara tarikat. bahkan ketika saya sholat juga susah sekali saya khusyu’, saya kira dengan mengiktui tarikat saya bisa 

lebih khusyu’ dalam sholat. Mohon sekali petunjuknya … 

Reply  

Tidak semua ajaran Tarekat itu sesat, namun berhati hatilah mengikutinya. Jika ada unsur yang berlawanan dengan 

Qur’an jauhilah. Beberapa unsur yang harus diwaspadai antara lain menyanjung dan memuja guru atau orang saleh 

secara berlebihan dan melampaui batas. Berdzikir dengan suara keras dan gerakan melampaui batas seperti menari, 

menghentakan tubuh dengan keras, memukul dan menyiksa tubuh. Berdzikir dengan hitungan yang melampaui batas 

misalnya 10.000, 44444 kali dst.  

Cara mendekatkan diri pada Allah yang paling aman adalah dengan menjalankan sunahnya, seperti shalat tahajud, membiasakan 
membaca Qur;an setiap hari dengan memahami maknanya, puasa senin kamis, mengikuti majelis taklim dan majelis dzikir. 
Bergaul dengan orang soleh dan taat pada jalan Allah. 

 Tanya: 

Assalamu’alaikum .. 

Trim,s pak atas petunjuknya. Saya masih punya pertanyaan pak, semoga bapak berkenan dan tidak bosan menjawabnya. Begini 

pak, saya pernah bermimpi sholat di mekkah, saya lihat banyak sekali jamaah nya, selesai sholat saya bertemu dua orang 

lelaki ,yang satu masih muda dengan wajah dan seluruh badannya hitam, lalu dia berkata pada saya ” Aku meninggalkan wasiat “, 

lalu lelaki yang satu lagi separuh baya memakai baju putih layaknya seorang ulama tapi tidak memakai sorban, dia juga berkata 

pada saya ” Aku juga meninggalkan wasiat “, saya tidak bertanya wasiat apa yang dimaksud kedua orang itu, sampai akhirnya 

saya terbangun. 

Kira2 dua minggu atau lebih setelah mimpi itu, saya juga kembali bermimpi, dalam mimpi saya ada yang membisikkan saya 

untuk menunjuk ke arah bulan , lalu saya tunjuk bulan itu, seketika bulan itu bergeser . 

Jujur pak saya merasa ngeri dengan dua mimpi itu, menurut bapak apakah mimpi itu sebuah teguran allah atau pertanda ? maaf 



pak klo pertanyaan saya berlebihan, mohon petunjuknya pak … 

Reply  

Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa atau membaca surat perlindungan seperti al ikhlas, al falaq dan an naas 

ketika akan tidur. Al Qur’an juga mengajarkan kita untuk selalu berdzikir mengingat Allah sebanyak banyaknya 

didalam hati baik ketika berdiri duduk dan berbaring. Iblis sudah bersumpah akan menyesatkan anak cucu Adam setiap 

saat dimanapun mereka berada. Salah satu cara setan menyesatkan manusia adalah lewat mimpi. 

Banyak orang yang disesatkan syetan lewat mimpi antara lain Lia Eden, Mirza Ghulam Ahmad, orang orang yang mengaku 
sebagai nabi seperti Mozadeq dan lain sebagainya. Allah memerintahkan kita untuk selalu berlindung pada Allah dari bisikan 
bisikan setan seperti yang disebutkan dalam surat Al Mukminun 97-98. Waspadalah dengan mimpi mimpi yang tidak jelas 
maksudnya, hati hati bisikan syetan dalam mimpi kamu. 

Tanya:  

Trim’s atas pencerahannya .. 

Begini ustadz, saya sedang mengikuti tarikat , sudah beberapa kali pertemuan. Saya merasa aneh dengan salah satu ritual yang 

mesti dilakukan oleh murid. Ritual itu adalah seorang murid harus di “pocong ” layaknya orang meninggal, dalihnya untuk 

membersihkan diri, dan memang sebelum nya saya diberi tau oleh salah seorang yang mengikuti tarikat itu kalau saya mau lkut 

tarikat syaratnya harus bawa kain kafan ( Orang jawa bilang kain mori) tapi saya tidak tanya untuk apa kala itu. Apakah yang 

demikian itu tergolong sesat ustadz, dan apakah Rasul sendiri pernah mengajarkan seperti itu ? Mohon pencerahannnya ustadz … 

Reply  

Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal seperti itu. Kalau untuk mensucikan diri Al Qur’an sudah mencontohkannya 

dengan banyak berdzikir mengagungkan nama Allah, bertasbih, bersedekah, istighfar, mengerjakan shalat dan puasa 

sunah, membiasakan membaca Qur’an dengan memahami maknanya setiap hari.  

Segalam amalan yang kita lakukan tanpa ada anjuran dan contoh dan Rasulullah diluar tanggung jawab beliau. Baik 

buruk amalan tersebut jadi tanggung jawab pelakunya masing masing. 

RASULULLAH TIDAK PERNAH MENGAJARKAN TASAWUF, 

Lalu orang-orang Sufi/Tareqot mencontoh siapa? 

1. Kata Tasawuf sekali pun tidak pernah disebut di dalam Al Qur’an dan Hadits yang sahih. Bukankah jika Tasawuf itu begitu 

penting dalam Islam tentu Allah dan Rasulnya akan memerintahkan manusia untuk belajarTasawuf? Tidak mungkin Nabi yang 

bersifat Balligh”(menyampaikan) menyembunyikan perintah Allah bukan? Sebaliknya Nabi berkata bahwa setiap hal yang 

baru/diada-adakan (di bidang agama) adalah bid’ah dan 

sesat: 

“Sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam, dan perkara yang paling buruk adalah perkara yang baru dan setiap bid’ah adalah tersesat” ( H.R Muslim ). 

Allah mengatakan agama Islam sudah sempurna. Jadi tak perlu lagi ditambah bid’ah seperti Tasawuf: 

 ِد0ً/� ا4َ�ْ5َِم َ#ُ.ُ- َوَر3ِ%ُ� 2ْ�َِ�ِ�� َ!َ	ْ%ُ.ْ- َوَأْ�َ�ْ�ُ� ِد0َ/ُ.ْ- َ#ُ.ْ- َأْآَ�ْ	ُ� اْ#َ%ْ(َم

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Ku-ridhai 

Islam itu jadi agama bagimu.” [QS Al-Maa-idah 5:3] 

2. Tasawuf tidak jelas artinya. Ada yang menyebut dari shuffah, bulu domba, shof terdepan, bahkan dari kata Yunani: Theo 

Sophos. Bagaimana mungkin orang mempelajari sesuatu yang tidak jelas sebagai ajaran dari Islam yang penting? 

3. Jika sumber agama Islam adalah Al Qur’an dan Hadits yang sahih (yang dloif/maudlu ditolak): 

� Gْ�ُِ:ُ/(َن ُآ/ُ�ْ- ِإن َوا#�9ُ�(ِل ا#ّ	ِ� ِإَ#F َ�ُ�د7وDَ Eُْ�ٍء ِ�� َ�َ/�َزْ!ُ�ْ- َ�ِ@ن ِ:/ُ.ْ- اَ?ْ:ِ� َوُأْوِ#� ا#�9ُ�(َل َوَأِ>%2ُ(ْا ا#ّ	َ� َأِ>%2ُ(ْا ;َ:ُ/(ْا ا#08ِ9َ$ َأ70َ�� 0َ�ِ	ّ#��ِ 

 Mْ�َِو4ً0 َوَأْ�َُ$ Hَْ%ٌ� َذِ#Jَ اHِIِ� َواْ#َ%ْ(ِم

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” [QS An 

Nisaa 4:59] 

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam: “Aku tinggalkan padamu dua hal, yang tidak akan sesat kamu selama berpegang 

teguh kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya.” (HR Ibnu ‘Abdilbarri) 

Maka sumber Tasawuf bisa dari mana saja. Istilah Abdurrahman Abdul Khaliq yang mereka jadikan sumbernya adalah bisikan 



yang dida`wahkan datang kepda para wali dan kasyf (terbukanya takbir hingga mereka tahu yang ghaib) yang mereka da`wahkan, 

dan tempat-tempat tidur (mimpi-mimpi), perjumpaan dengan orang-orang mati yang dulu-dulu, dan (mengaku berjumpa) dengan 

Nabi Khidir a.s, bahkan dengan melihat Lauh Mahfudh, dan mengambil (berita) dari jin yang mereka namakan para badan halus 

(Rohaniyyin). Banyak sekali ajaran Tasawuf yang memakai cerita-cerita yang tidak jelas sahih/dlaifnya serta dari mimpi-mimpi 

orang yang mereka anggap wali. Belajar Tasawuf bisa membuat kita lupa dari mempelajari Al Qur’an dan Hadits yang justru 

merupakan sumber ajaran Islam yang asli. 

4. Adapun sumber pengambilan syari`ah bagi ahli Islam adalah Al Kitab (Al Qur`an), As-Sunnah (Al Hadits), Ijma` (kesepakatan 

para ulama terdahulu mengenai awal Islam), dan Qiyas (perbandingan, yaitu pengambilan hukum dengan membandingkan 

kepada hukum yang sudah ada ketegasannya dari Nash/text Al Qur`an atau Al Hadits, dengan syarat kasusnya sama, misalnya 

beras bisa untuk zakat fitrah karena diqiyaskan dengan gandum yang udah ada nash haditsnya). Sedangkan bagi orang-orang 

tasawuf, perbuatan syariat mereka didirikan diatas mimpi-mimpi (tidur), khidhir, jin, orang-orang mati, syaikh-syaikh, semua 

mereka itu dijadikan pembuat syariat. Oleh karena itu, jalan-jalan dan cara-cara pembuatan syariat tasawuf itu bermacam-macam. 

Sampai-sampai mereka mengatakan jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta’ala itu sebanyak bilangan nafas makhluk-

makhluk. Maka tiap-tiap syaikh memiliki tarekat dan manhaj/jalan untuk pendidikan dan dzikir khusus. Jika dalam Islam sumber 

dzikir dan do’a berasal dari Al-Qur’an dan Hadits, maka dalam Tasawuf berdasarkan ajaran para syekhnya (yang mungkin 

berasal dari mimpi mereka) 

5. Islam itu adalah agama yang Muhaddad/jelas (ditegaskan batasan ketentuan) aqidahnya, ibadahnya, dan syari`atnya. Dalam 

Islam dijelaskan apa itu rukun Iman, rukun Islam, cara shalat, puasa, dzikir, doa berdasarkan Al Qur’an dan Hadits yang sahih. 

Selama ada sumber Al-Qur’an dan Hadits diterima, jika tidak ada ditolak. 

6. Sedangkan tasawuf itu agama yang tidak ada batasannya, tidak ada pengertian (yang ditentukan secara pasti) dalam aqidah 

ataupun syari`at-syari`atnya. Sumber yang berasal dari mimpi orang yang dianggap wali sudah cukup bagi mereka untuk 

diamalkan sehingga amalan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam seperti dzikir, doa, shalat Tahajjud, dsb justru 

terlupakan. Karena ketidak-jelasan sumber dan syari’ah Tasawuf, maka orang-orang kafir memakai Tasawuf terutama untuk 

menghilangkan ajaran jihad dari ummat Islam. Contohnya ada di http://www.libforall.org di mana para pendeta bekerjasama 

dengan para sufi berusaha menghilangkan jihad dari ummat Islam lewat Tasawuf. 

7. Paham Tasawuf seperti Wihdatul Wujud (bersatunya manusia dengan Allah) itu menyesatkan. Al Hallaj mengaku sebagai 

Allah. Ana al Haq (Akulah Allah) begitu katanya. Demikian pula tokoh sufi lain seperti Syekh Siti Jenar yang mengaku sebagai 

Allah. Terakhir Ahmad Dhani, Dewa, dalam lagunya Satu”berkata Aku ini adalah diriMu (Allah).” Mungkin orang sufi 

berpendapat itu karena teramat dekatnya mereka dengan Allah sehingga sampai mengaku sebagai Allah. Padahal Nabi 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam yang merupakan manusia sempurna dan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa 

Ta’ala tidak pernah sekalipun mengaku sebagai Allah. Bukankah Nabi dan ummat Islam selalu berkata “Iyyaka na’budu” 

(kepadaMu kami menyembah)? Itulah salah satu arogansi sufi. Mengaku Tuhan seperti Fir’aun. Al Hallaj dan Syekh Siti Jenar 

difatwa sesat dan dihukum mati oleh para ulama. 

8. Sufi Abu Yazid al-Bustami (meninggal diBistam, Iran,261 H/874 M.) Dia adalah pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Mengaku 

berguru pada Imam Ja’far padahal dia baru lahir 40 tahun setelah Imam Ja’far meninggal dunia. Pada suatu waktu dalam 

pengembaraannya, setelah shalat Subuh Yazid Al-Bustami berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, ”Innii ana Allah laa 

ilaaha illaa ana fa`budnii (Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku). ” Mendengar 

kata-kata itu, orang-orang yang menyertainya mengatakan bahwa al-Bustami telah gila. Menurut pandangan para sufi, ketika 

mengucapkan kata-kata itu, al-Bustami sedang berada dalam keadaan ittihad, suatu maqam (tingkatan) tertinggi dalam paham 

tasawuf. 

9. Al-Bustami juga pernah mengucapkan kata-kata, ”Subhani, subhani, ma a`dhama sya`ni (mahasuci aku, mahasuci aku, 

alangkah maha agungnya aku).” Nah jika Nabi mengajarkan dzikir “Subhanallahu (Maha Suci Allah), maka syekh Tasawuf 

mengajarkan dzikir” Subhani” (Maha Suci aku). Ini jelas kesombongan yang besar yang dibenci Allah: 

 Uُ�َ(ٍر ُ:Uَْ��ٍل ُآ7S�ِ0ُ 9T َ#� ا#	9َ� ِإن9 َ:َ�ً�� اْ#Mَْرِض ِ�� Qِ�ْ�َ َوَ#� ِ#	/9�ِس 9OHََك ُ�َ"N2ْ� َوَ#�

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 

angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” [QS Luqman 31:18] 

Al-Bustami juga berkata, ”Laisa fi al-jubbah illa Allah (tidak ada didalam jubah ini kecuali Allah).” 

10. Paham Tasawuf, kasyf (tersingkapnya hijab, hingga seorang sufi bisa mengetahui hal ghaib), juga bertentangan dengan ayat 

Al Qur’an. Padahal Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sendiri tidak mengetahui yang ghaib, bahkan jelas-jelas menegaskan 



bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak tahu apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk Nabi Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam sendiri esok (lihat dalam Bab Aqidah). Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 

T�ُ �9# -ُ	َ2ْ0َ $:َ ��ِ 9َ��َواِت  ا#	9ُ� ِإ#9� اْ#Sَ%ْWَ َواْ#Mَْرِض ا#

“Katakanlah ! Tidak ada yang dapat mengetahui perkara yang ghaib dilangit dan di bumi kecuali Allah .” (QS An-Naml 27:65)  

Ada sebagian delegasi yang datang ke Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, mereka menganggap bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi 

wa Sallam termasuk orang yang mengaku bisa melihat yang ghaib, maka mereka menyembunyikan sesuatu didalam (genggaman) 

tangan mereka untuk beliau. Dan mereka berkata kepada beliau,” Kabarkanlah kepada kami, apa dia (yang ada dalam gemgaman 

kami ini) ? Lalu beliau menjawab kepada mereka dalam keadaan berteriak, “Aku bukan seorang dukun. 

“Sesungguhnya dukun dan perdukunan serta dukun-dukun itu didalam neraka.” (Diriwayatkan Abu Daud: 286 ). 

11. Diantaranya sufi ada yang menganggap bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak sampai pada derajat dan 

keadaan mereka (orang-orang sufi). Dan Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam (dianggap) jahil (bodoh) terhadap ilmu tokoh-tokoh 

tasawuf seperti perkataan Busthami,” Kami telah masuk lautan, sedang para nabi berdiri ditepinya.” Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, 

pengarang kitab Ila At-Tashawwuf ya`Ibadallaah menisbatkan perkataan tersebut kepada At-Tijani (pendiri tarekat At-Tijaniyah). 

12. Diantara orang-orang sufi ada yang mempercayai bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam itu adalah kubah alam, dan 

dia itulah dan dia itulah Allah yang bersemayam diatas arsy; sedangkan langit-langit, bumi, arsy, kursi, dan semua alam itu 

dijadikan dari nurnya (Nur Muhammad), dialah awal kejadian, yaitu yang bersemayam diatas Arsy Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

Inilah aqidah Ibnu Arabi dan orang-orang yang datang setelahnya/pengikutnya. Para sufi ini mengangkat derajad Nabi 

sedemikian tinggi sehingga seolah-olah sama kedudukannya dengan Yesus (Anak Allah) dengan Tuhan Bapak menurut 

kepercayaan agama Kristen. Padahal Allah Ta’ala berfirman: 

Tْ�ُ ��َ9َأَ�� ِإ� �ٌXَ�َ -ْ.ُ	ُYْN: F�َ)0ُ 9�#َِإ 

“Katakanlah (Wahai Muhammad), sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku” (QS 

Al Kahfi 18:110). 

�Xًَ�ا Hَ�ِ#ٌ\ ِإ�ْ#ِ �N	َ�َ	�Zِ.َ[ِ َر�Jَ7 َ��َل ِإْذَ $:ِ $ٍ%<ِ 

(Ingatlah) ketika Rabbmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku akan ciptakan manusia dari tanah liat. (QS Shaad 

38:71) 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, 

َ̂%Nْ[ ا#�9ْ�َ�ِ$ ِذْآِ� َ!$ Qُ2ْ0َ َوَ:$ �ُ �ُ#َ ��ً�_َ%ْDَ )َ�ُ�َ �ُ#َ $ٌ0�ِ�َ 

”Barang siapa yang berpaling dari pengajaran (Allah) Yang Maha Pemurah (Al Qur`an), kami adakan baginya syetan (yang 

menyesatkan), dan syetan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.” (QS Az-Zukhruf 43:36) 

Pengajaran Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah pengajaran yang dibawa oleh Rasul-Nya, yakni AlQur`an. Barang siapa tidak 

beriman kepada Al Qur`an, tidak membenarkan beritanya, dan tidak meyakini kewajiban perintahnya, berarti dia telah berpaling 

dari Al Qur`an, kemudian syetan datang menjadi teman setia baginya. 

13. Sufi juga mengecam orang yang menyembah Allah karena menginginkan surga dan takut neraka. Menurut mereka hanya 

boleh menyembah Allah karena cinta kepada Allah. Oleh karena itu seorang sufi, Rabiatul ‘Adawiyah berkata, “Ya Allah jika 

aku menyembahMu karena ingin surga, maka tutup pintu surga bagiku. Jika aku menyembahMu karena takut neraka, maka buka 

pintu neraka untukku” Itu adalah sifat sombong dan riya. Dalam Islam kita diajarkan untuk mencintai Allah dan Rasulnya di atas 

yang lain termasuk diri kita sendiri. Meski demikian kita juga diperintahkan untuk berharap akan surga dan takut api neraka. 

(َنOَDِ �#َ "ُ2ْ0َاٌد dَِ	�ٌظ َ:َ	�ِ]َ.Zٌ َواْ#bَ�ِ�َرُةَ!َ	ْ%َ�� ا#/9�ُس َوُ�(ُدَه� َ��ًرا َوَأْهِ	%ُ.ْ- َأ�ُ�َُ.ْ- ;َ:ُ/(اُ�(ا ا#08ِ9َ$ َأ70َ�� 0َ�  �  Gْ0َُ:ُ�وَن َ:� َأَ:َ�ُهْ�َ(2َ�ْ0َُ	(َن َ:� ا#	9َ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” [QS At Tahrim 66:6] 

Do’a yang terbaik justru bertentangan dengan para sufi tersebut: Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: 

�/َ9�ْ�َ%�ا#7O ِ�� ;ِ�َ/� َر  Zً/َ ا#/9�ِر َ!8َاَب َوِ�َ/� َ�ََ/Zً اHِIَ�ِة َوِ�� َ�َ

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”. [QS Al-

Baqarah 2:201] 

14. Banyak orang berusaha mengkoreksi kesesatan Tasawuf termasuk Imam Al Ghazali dalam bukunya Ihya’‘Uluumuddiin. Toh 



Imam Al Ghazali terperosok juga karena menggunakan contoh di luar Al Qur’an dan Hadits. Misalkan dalam rangka hidup 

sederhana memberi contoh sufi yang kelewat zuhud sehingga memakai baju bulu yang kotor dan berkutu. Padahal Nabi 

mengatakan kebersihan sebagian dari iman. Begitu pula kisah orang yang hanya beribadah saja sehingga tidak mampu memberi 

nafkah keluarganya. Untuk makan dia berkeliling ke rumah temannya. Yang punya 7 teman maka dalam 7 hari kembali lagi ke 

teman pertama yang dia tumpangi. Ada pula yang sebulan baru ketemu dengan teman pertama yang dia tumpangi dan ada pula 

yang setahun. Padahal Nabi memberi sunnah untuk berusaha dan tidak menyusahkan orang. Tangan di atas (memberi) lebih baik 

dari tangan di bawah. Begitu kata Nabi. Buya Hamka yang menulis buku Tasawuf modern juga menggambarkan wali Sufi begitu 

sakti hingga bisa mengangkat kapal yang tenggelam di laut dari jauh! Padahal Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

saja ketika perang Uhud sampai berdarah mulutnya. Ini timbul kesan orang belajar Tasawuf untuk dapat kesaktian/karamah. 

15. Sesungguhnya dalam Al Qur’an dan Hadits kita menemukan pedoman bagaimana berakhlaq yang bagus, sederhana tidak 

boros, menjauhi ghibah atau buruk sangka, amar ma’ruf nahi munkar, jihad, cara beribadah/mendekatkan diri kepada Allah, dan 

sebagainya. Dalam Tasawuf meski ada namun sering berlebihan. Sebagai contoh dulu Tasawuf mengajarkan hidup sederhana 

sehingga mereka hidup seperti gembel/pengemis. Sekarang Tasawuf modern diajarkan dihotel-hotel yang mewah yang jauh dari 

contoh hidup sederhana yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. 

16. Perkataan Imam Ahmad tentang keharusan menjauhi orang-orang tertentu yang berada dalam lingkaran tasawuf, banyak 

dikutip orang. Diantaranya ketika seseorang datang kepadanya sambil meminta fatwa tentang perkataan Al-Harits Al Muhasibi 

(tokoh sufi, meninggal 857 M.). Lalu Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “Aku nasihatkan kepadamu, janganlah duduk bersama 

mereka.” (duduk dalam majlis Al-Harits Al-Muhasibi) Ibnul Jauzi, Talbis Iblis. 

17. Imam Syafi`i berkata, “Seandainya seseorang menjadi sufi pada pagi hari, maka siang sebelum Dhuhur ia menjadi orang yang 

dungu.” Imam Syafi`i juga pernah berkata. ”Tidaklah seseorang menekuni tasawuf selama 40 hari, lalu akalnya (masih bisa) 

kembali normal selamanya 

18. Ada yang menulis Imam Maliki mendukung Tasawuf, tapi itu tidak benar. Selain zaman Imam Maliki Tasawuf belum dikenal 

juga Imam Maliki tidak pernah menulis satu buku pun tentang Tasawuf atau mengajarkannya. Padahal beliau adalah salah satu 

dari Imam Madzhab yang punya banyak murid dan pengikut. 

media-dakwah. 

Reply  

Informasi yang bagus sekali , semoga bisa jadi pencerahan bagi para pengikut tarekat dan tasawuf . Silahkan belajar 

tasawuf tapi jadikanlah Al Qur’an dan hdist sebagai acuan. hati hati dan waspadalah banyak ajaran tasawuf atau tarekat 

itu yang berdasarkan mimpi , dan perkiraan yang tidak jelas . Jangan menyanjung dan memuja guru atau orang yang 

dianggap wali allah secara berlebihan dan melampaui batas. 

Lintasan lintasan negatif yang muncul didalam fikiran adalah termasuk bisikan bisikan setan untuk menyesatkan manusia. 
Lawanlah semua bisikan negatif itu dengan memperbanyak dzikir mengingat Allah setiap saat dimanapun kamu berada.  

assalamualaikum.. 

pak ustad, mohon bantuannya.. ibu saya penganut ajaran torikot selama bertahun-tahun dan sepertinya skrg sudah memasuki 

tahun ke 10. jika dilihat dari kebiasaannya hal itu sepertinya termasuk menyimpang seperti dari wirid2, tata cara dalam 

beribadahnya, lalu suka ada sesajen seperti itu dan sering kesurupan juga ya pkoknya bnyk skali hal2 gaibnya, ditambah skrg 

beliau menikah sirri untuk yg ketiga kalinya tetapi dgn laki2 yg sama2 penganut ajaran torikot itu. memang banyak sekali 

masalah di keluarga ini, awalnya sy pkir ini hnya perbedaan prinsip belaka dgn orgtua saya nmun skrg sy tahu bhw orgtua sy 

menganut ajaran itu. lalu, apa yg hrus sy lakukan pak ustadz? jngnkan dlm hal agama sprti ini, dlm urusan lain pun beliau tdk 

bisa mnrima pndpt org lain. 

Reply  

o Fadhil ZA  

July 23, 2014 at 5:04 pm  

Wa alaikum salam 

Secara umum ajaran tarekat itu baik , itu adalah cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Ajaran tarekat amat banyak 

macamnya, diantaranya ada yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Jika tidak hati hati kita bisa terperosok 

mengamalkan ajaran tarekat yang menyimpang dari ajaran Rasulullah dan al Qur’an. 

Pemberian sesajen, penggunaan jimat dan pusaka, membaca wirid yang melampaui batas untuk mendapat ilmu 

kanuragan atau bantuan jin (khodam) merupakan tarekat yang menyimpang. Setan sudah menyimpangkan ajaran 



tarekat itu dari jalan Allah kepada jalan setan. Orang yang mengikuti ajaran ini umumnya keras kepala dan sulit 

menerima nasihat dari orang lain. Mereka merasa berada pada jalan yang benar.  

Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki , bergaul saja dengan cara yang baik, dan jangan mengikuti cara cara mereka yang 
tidak sesuai dengan ajaran Islam.  

samlikum pak ustad 

kmaren saya kaget ikut istighazah waktu malam ganjil 

zikir kok teriak2 sampe ada yang kesurupan seperti orang tua ada yang selalu tertawa dan tepuk tangan 

lalu saya tanya pada jemaah malah di jawab tidak tau kata mereka 

itu mereka kenapa ya pak ustad 

oia satu lagi 

saya sering membaca yasin faddillah dan hizib bahr 

itu hukumnya apa ya pak ustad 

tapi sebelum ny saya selalu niat ” ya allah ridoi aku untuk membaca yasin fadilah dan hizb bahr ” 

mhon d jwb pak ustad terima ksh.. 

Reply  

Itu adalah cara dZikir yang melampaui batas dengan cara berteriak dan menari nari, suatu hal yang tidak diajarkan oleh 

Rasulullah. Contohnya bisa dilihat pada video di artikel diatas. Mereka mengikuti cara cara yang diajarkan setan, 

hasilnya ya sampai ada yang kesurupan. 

Membaca Yasin fadhilah dan hizb bahr tidak ada masalah asal kamu mengerti dan paham apa yang kamu baca dan diniatkan 

untuk mohon perlindungan pada Allah 

Pak kyai 

Mohon Penjelasan masaalah zikir yang selama ini saya amalkan, apakah ada yang di anggap bid’ah. 

Singkat cerita, Awalnya Saya membeli tasbih yang dikenalkan oleh seseorang yang katanya mengandung karomah yang telah di 

zikir oleh para ulama dan kyai,sehingga bermanfaat untuk penggunanya(saya)keselamatan,kemurahan rezeki,perlindungan diri 

dan rumah dll, yang membuat saya ragu dengan cara sebagai berikut: 

1.Zikir Rutin Pembuka Pasword ( Satu kali Putaran Tasbih )Setiap hari bebas waktunya.( Harus Istiqomah & Sabar ) 

2.Zikir ilmu karomah ( Satu kali putaran )dan meminta/berharap Allah memberikan perlindungan yang nyata dan bukan hayalan 

belaka. 

3.Zikir untuk pengobatan dll ( bisa beberapa kali putaran tasbih) 

Dengan membaca zikir tersebut setiap hari,maka informasi mendapat karomah dari Alloh SWT, dan Otomatis mendapat 

perlindungan-Nya. 

Apakah Zikir dengan tasbih yang diberikan dengan jalan pertama harus membuka pasword tersebut apakah bisa dikatakan 

Musrik atau Bid’ah, sedangkan selama zikir dengan tasbih ini saya tidak pernah sedikitpun berharap 

tenaga/kekuatan/ilmu/pertolongan/kearifan dari manapun kecuali saya berharap pertolongan dari Alloh SWT dengan media 

tasbih yang saya pesan dari seseorang paranormal. 

Namun yang membuat saya ada sedikit keyakinan/yakin adalah di himbaukan untuk selalu meminta dari Alloh SWT dan bukan 

dari yang lain, dan informasinya katanya Tasbih tidak diisi Khodam dll, hanya sebatas zikir saja. 

Mohon untuk penjelasannya, dan saya banyak terima kasih apabila ini dapat membuat saya lebih Arif dan bijaksana dalam 

mengejar Keridhoan dari Allah SWT. 

Semoga cerita ini dapat memberikan penerangan juga bagi umat muslim lainnya 

Wassalamualikum Wr,Wb. 

Reply  

Mengangap sesuatu benda mengandung karomah dan bertuah serta mampu mendatangkan rezeki , melindungi , dan 

menyelamatkan merupakan perbuatan syirk menduakan Allah. Kalau kita konsekwen dengan ikrar ” Iyyakana’budu wa 

iyyakanastain …kita tidak memerlukan benda benda itu untuk mendekatkan diri dan mohon pertolongan Allah.  

Berdzikirlah menyebut nama Allah secara ikhlas, tidak perlu menggunakan perantara benda ,atau untaian tasbih yang 

dianggap memiliki karomah tersebut. Itu adalah tipu daya setan untuk menggelincirkan Iman dan keyakinan pada Allah. 

Orang Musyrik Mekah juga dulu beralasan bahwa mereka menyembah berhala adalah untuk mendekatkan diri mereka 



pada Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Az zumar ayat 3: 

3. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain 
Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- 
dekatnya.” Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya 
Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.  

Alhamdulilah, Terima kasih atas penjelasannya, semoga pak kyai mendapatkan ilmu dari Allah SWT yang lebih bermanfaat 

untuk dunia dan Akhirat. 

Saya mau bertanya kembali, Apakah tasbih tersebut masih dapat saya gunakan hanya untuk sebgai media perhitungan semata dan 

tidak mengamalkan kembali pasword pembuka dll nya. 

Semisal hanya untuk Berzikir Ya Allah, Ya Rahmad dst, mohon untuk kyai menjelaskan kembali atas benda yang sudah terlanjur 

saya beli dengan mahal karena terbuat dari batu yang baik. 

Wassalamualikum Wr,Wb. 

Reply  

Wa alaikum salam 

Tidak ada masalah jika tasbih itu hanya digunakan sebagai alat menghitung kalimat dzikir dan tasbih. Yang mudharat adalah jika 
menggangggap untaian tasbih itu sebagai benda keramat dan bertuah.  

Alhamdulilah,jawaban kyai ini membuat saya tenang dan damai, Semoga saja Allah mengampuni apa-apa yang menjadi 

kesalahan saya selama menggunakan barang tersebut dan semoga saja Allah SWT meluruskan niat saya, dan memberikan jalan 

terbaik dan lurus buat saya didalam tahapan belajar untuk lebih dalam dan mengerti tentang ilmu dan ajaran agama Islam. 

Karena dengan kebodohan serta keyakinan kepada sesama manusia,bisa jadi kita juga tak luput dari kesalahan.Smoga Allah 

mengampuni dosa2 saya. 

Terima kasih atas segala jawaban dan petunjuk yang Kyia sampaikan kesaya, semoga dengan sedikit cerita ini dapat membawa 

pembaca lainnya untuk lebih berhati-hati didalam segala hal dan niat. 

Niat adalah kunci dari sebuah keberhasilan,kesabaran,ketekunan dan istiqomah( Insya Allah) 

Wassalamualikum Wr,Wb 

Reply  

disurga ada air sungai “arak” yg manis yg apabila diminum tdk memabukan 

oooohh…..bilakah itu kembali terasa??? kan ku rengkuh sampai aku tepar…wkwkwkwkwkwk……rindu….rindu….rindu…. 

 

assalamu’alaikum Pak Kyai, 

Wah hebat Pak Kyai, testimoninya banyak sekali.. 

Saya juga ingin bertanya  

1. seperti apa Pak Kyai memandang alam semesta ini, termaksud didalamnya ada Mahluk Allah yang bernama jin, sampai sampai 

tertulis di surat al Jin. 

2. kenapa rosullullah tidak membunuh jin atau qorinnya sendiri, malah di islamkan, yang menjadi permasalahan Pak kyai jinnya 

atau sifat dari jinnya. 

seperti apa pandangan pak kyai terhadap nabi sulaiman dengan jinnya. 

3. mohon maaf atas pertanyaan ini, jika posisi pak kyai sebagai Iblis (dalam konotasi positif) mahluk yang paling taat kepada 

Allah pada saat itu, yang tidak mau menyembah selain Allah, kemudian Pak Kyai diuji ketaqwaannya oleh Allah untuk 

menyembah Adam, apa yang akan di lakukan Pak Kyai. 

4. kenapa Jiwa (bukan ruh ya) dalam tubuh manusia harus dicuci sampai 7 derajat makom, dari jiwa amarah s/d jiwa sufiah, 

apakah jiwa terlahir memiliki dosa sampai harus di cuci cuci, dan dari mana asal usul jiwa (nafs),  

5. dan siapa yang disebut “kita”, ketika manusia terdiri dari jasad, jiwa dan ruh 

6. apakah pak kyai tahu, bahwa setiap ayat ada penjaganya (kata quran)? seperti apa dan dari bangsa mana penjaganya, dan apa 

dampaknya kedalam diri manusia ketika ayat itu dibaca, terlepas orang itu belajar ilmu khodam atau tidak. 

7. apakah Pak kyai tahu kalau solat itu adalah meditasi terbaik yang mengandung unsur 4 alam yang bermakna “AHMAD”, tetapi 

kebanyakan umat islam tidak paham. 

Wassalam 



pertanyaan lanjutan 

Apakah pak kyai sudah bertemu dan melihat Allah, sampai sampai Pak Kyai mempunyai penilaian buruk terhadap ciptaanNYA 

khususnya bangsa Jin, atau hanya sebatas pengetahuan dari quran dan hadist 

Siapakah Allah kalau di dalam konsep pewayangan pemilik hajatan atau Dalang, jika alam semesta ini adalah sebagai wayang. 

dengan pertanyaan ini semoga saya mendapat pencerahan dari Tuhan melalui Pak Kyai. amin. 

Reply  

Ilmu Allah amat luas dan dalam, kita tidak mungkin mempelajarinya seumur hidup kita. Jika Ilmu Allah ditulis dengan 

lautan jadi tintanya dan seluruh pohon jadi penanya sampai seluruh pohon dan lautan itu habis niscaya ilmu Allah 

belum habis dituliskan walaupun ditambah 7 lautan dan 7 bumi pohon lagi . Allah hanya memberikan ilmunya pada 

kita amat sedikit tergantung kemampuan kita menerimanya.  

Kita mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam memahami ilmu Allah, karena itu kita akan sulit saling memahami 

ilmu kita masing masing. Biarkanlah perbedaan itu, kita saling menghormati perbedaan pandangan kita. Saya sering 

berdiskusi dengan teman yang berbeda pandangan namun kami tetap bersahabat walaupun keyakinan dan pemahaman 

kami berbeda.  

Saya mohon maaf tidak bisa menjawab pertanyaan kamu karena saya tidak menguasai apa yang kamu tanyakan itu. Kamu lebih 

tahu disiplin ilmu itu silahkan kamu jelaskan. 

mohon maaf, mungkin inilah hidup yang saling share informasi, saya melihat apa yang di ucapkan bapak tidak sesuai dengan apa 

yang dilakukan oleh bapak. 

mohon penjelasannya, 

Jika bapak percaya dan yakin kepada Allah, kenapa di dalam proses rukyiah dan penyembuhan masih menggunakan media 

airputih atau ayat ayat asmaul husna yang di baca, apakah proses penyembuhan tidak bisa dilakukan tanpa media itu, seperti apa 

bapak memandang media penyembuhan itu. 

Jika media dianggap sebagai alat, lantas Allah sebagai apa, dan apa bedanya jika seseorang mengatakan bahwa media alat 

penyembuhan adalah khodam dan keberhasilan tetap di tangan Allah, tetapi bapak melakukan penilaian yang terkesan negatif 

bahkan terkesan salah. 

Jika Allah sebagai penyembuh, kenapa banyak orang islam mungkin termaksud bapak kalau sakit harus ke dokter. 

Jika Allah sebagai pemberi rezki, kenapa banyak orang harus bekerja dan meminta gaji kepada orang lain. 

segitu tingginya keyakinan bapak terhadap Allah sampai sampai melakukan penilaian terhadap apa yang sudah diciptakan Allah 

seperti ayat ayat, khadam, jin, sesuatu yang bersifat api, padahal api sangat berguna untuk mengetahui suatu RASA. 

Apakah bapak sudah pernah melihat dan bertemu Allah dalam konteks menjadi marifatullah, dan meyakini bahwa memang betul 

adanya Allah bersifat Wujud bisa dirasa bahkan bisa bercakap cakap (salah satu sifat Allah)dengan bapak, kalau memang 

demikian pasti bapak sudah tidak menggunakan media air, atau ayat ayat arab quraisy karena cukup dengan bahasa kaumnya jika 

Allah berbicara, kata quran tangan, mulut, kaki sudah menjadi alat Allah kurang lebih maknanya spt itu. 

Siapa sih yang di sebut Allah, dimisalkan didalam pewayangan apakah Allah itu pemilik hajat, si dalang atau wayangnya… atau 

yang disebut Allah itu adalah semuanya, seperti apa bapak melihat, sehingga bisa melakukan penilaian. 

sebetulnya apa fungsi seorang yang diutus ke bumi, jika hidup ini sudah digariskan sejak lahir oleh Allah di dalam kitab lauhuful 

ma’fuz dlm quran (maaf kalo salah tulis).. menggurui, menyalahkan, mengingatkan atau memperingati 

Tapi bagaimanapun juga saya menghargai bapak sebagai pemberi pengetahuan, kita hanya sharing. 

wassalam, 

Reply  

Dalam tulisan di web ini saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui ,masih banyak hal yang tidak saya ketahui. 

Silahkan percaya atau tidak. Setiap pemikiran dan pendapat pasti akan menuai pro dan kontra , itu adalah hal yang 

alami. Ilmu Allah amat luas , bisa saja kita berbeda pandangan tentang satu hal yang sama. Seperti orang buta 

memegang gajah. yang memegang perutnya mengatakan gajah itu bulat besar, yang memegang belalainya mengatakan 

gajah itu seperti ular, yang memegang telinganya mengatakan gajah itu tipis seperti tikar. Kalau mereka tidak 

menyadari bahwa mereka mengenal gajah dari posisi yang berbeda tentu mereka akan bertengkar habis habisan.  



Ambilah yang dirasakan bermanfaat dari tulisan diweb ini, tinggalkan yang dirasakan tidak berguna.  

Ass. Wr. Wb. 

Dengan mempertajam perbedaan, tak ubahnya seseorang yang suka menembak burung di dalam sangkar. Padahal terhadap Al-

Qur’an sendiri memang terjadi perbedaan pendapat. Oleh sebab itu, apabila setiap perbedaan itu selalu dipertentangkan, yang 

diuntungkan tentu pihak ketiga. Atau mereka sengaja mengipasi ? Bukankah menjadi semboyan mereka, akan merayakan 

perbedaan ? 

Kalau perbedaan itu memang kesukaan Anda, salurkan saja ke pedalaman kepulauan nusantara. Disana masih banyak burung liar 

beterbangan. Jangan mereka yang telah memeluk Islam dicekoki khilafiyah furu’iyah. Bahkan kalau mungkin, mereka yang telah 

beragama tetapi di luar umat Muslimin, diyakinkan bahwa Islam adalah agama yang benar. 

Ingat, dari 87 % Islam di Indonesia, 37 % nya Islam KTP, 50 % penganut Islam sungguhan. Dari 50 % itu, 20 % tidak shalat, 20 

% kadang-kadang shalat dan hanya 10 % pelaksana shalat. Apabila dari yang hanya 10 % yang shalat itu dihojat Anda dengan 

perbedaan, sehingga menyebabkan ragu-ragu dalam beragama yang mengakibatkan 9 % meninggalkan shalat, berarti ummat 

Islam Indonesia hanya tinggal 1 %. Terhadap angka itu Anda ikut berperan, dan harus dipertanggung jawabkan kepada Allah 

SWT. Astaghfirullah. 

Wass. Wr. Wb. 

hmjn wan@gmail.com 

Reply  

ASSALAMU ‘ALAIKUM WR.WB 

MENURUT BAPAK TENTANG THARIQAH SYADILIYAH APAKAH SESAT APA TIDAK? 

Reply  

Tarekat dan tasawuf adalah jalan atau cara untuk mendekatkan diri pada Allah yang disusun oleh ulama ulama dahulu 

berdasarkan al Qur’an dan hadist nabi. Banyak sekali aliran tarekat dan tasawuf yang muncul didunia ini. Macam 

macam aliran tarekat itu bisa kita kenali pada artikel MENGENAL ALIRAN TAREKAN DAN TASAWUF diblog ini , 

termasuk tentang aliran tarekat syadzaliyah  

Selama aliran itu tidak menyimpang dari ajaran Qur’an dan sunah ikutilah. Karena dalam aliran tarekat itu juga muncul 

sempalan sempalan yang menyimnpang seperti menyanjung guru secara berlebihan, dzikir sambil berteriak dan menari 

nari, dzikir untuk mendatangkan khodam jin dan lain sebagainya.  

Allah telah mengingatkan hal ini dalam surat Al A’raaf ayat 180  

180. Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan 

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan 

mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.  

Tinggalkan orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama Allah, kelak Allah akan memberikan balasan atas 
penyimpangan itu. 

Pak Ustad untuk rukyah dengan minum air apa yg sebaiknya dibaca. untuk rukyah diri sendiri terutama. 

Reply  

Tatacara membuat air rukyah bisa kamu pelajari pada artikel AIR PUTIH MEMUSNAHKAN KEUATAN SIHIR DAN JIN 
FASIK diblog ini  

WAHIDIYAH SESAT? 

NAQSABANDIYAH SESAT ? 

SAMSUL MAARIF SESAT ? 

JIMAT SESAT ? 

HAHHAHAHAHAHAHHAHA…  

Reply  

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan situs yang Bapak Kiayi asuh ini, banyak hikmah yang memberikan manfaat untuk 
meningkatkan keimanan dalam beribadah, sayapun sangat senang dengan cara Bapak menyikapi dalam menanggapi berbagai 
komentar. Saya mohon izin pada Bapak Kiayi untuk mengakses karya-karya Bapak sebagai bahan pembinaan dalam keluarga 
dan teman-teman kolega kerja maupun dalam lingkungan jiran tetangga. Terimakasih Pak Kiayi  

Membayangkan Guru Mursyid ketika Berdzikir?  

Assalamu’alaikuk Pak. 

saya mau bertanya. 

mohon dijawab agar saya paham. 



bagaimana pandangan dan pendapat bapak mengenai “fana” saat berdzikir ? 

Apakah itu benar san sesuai syar’i atau tidak. 

mohon penjelasannya kepada saya yg baru belajar ini pak. 

Reply  

Dzikir itu bertujuan untuk mengingat dan menghayati kebesaran dan keagungan Allah, dilakukan dengan membaca 

Qur’an, menyebut asmaulhusna, tasbih, tahmid , tahlil dan lain sebagainya. Hati dan fikiran fokus pada kalimat atau 

bacaan yang diucapkan, sambil menghayati dan meresapi maknanya.  

Fana itu istilah kaum sufi yang berarti hilang atau fly , ini jadi rancu dengan kalimat dzikir yang artinya ingat. Dalam keadaan 
fana dikuatirkan seseorang akan hilang kesadarannya, dia tidak merasakan lagi keberadaan dirinya. Dzikir yang benar adalah 
ingat dan sadar tentang kebesaran dan keagungan Allah. Bukan justru fana dan hilang kesadaran dirinya  

assalamualaikum  

saya mau bertanya,saya dan keluarga di zholimi dan difitnah orang tapi kami seklrga tidak tahu siapa orangnya, saya pun minta 

petunjuk sama Allah dengan berzikir,solat istiqarah, hajat dan tahajud agar saya d perlihatkan orang-yang yang telah menzoimi 

keluarga setiap kali saya berzikir slalu muncul orang-orang yang ga begitu asing bagi saya,padahal sebelumnya saya tidak pernah 

membayangkan mereka.setiap muncul wajah orang -orang trsbeut saya langsung istigfar dan bcaan dzikir laennya, sambil berkata 

dalam hati ya Allah jika ini setan tolong hilangkan bayangan ini biar tidak jadi su’udzon sama orang tetapi jika memang ini 

benar2 orang nya saya mohon tetepkan perlihatkan. dan wajah itu semakin jelas. saya mohon penjelasannya apakah ini benar-

benar petunjuk dari Allah.Saya takutnya suudzon dan malah menjadi fitnah. 

terima kasih sebelumnya. 

Reply  

Jika kamu berdzikir dan memintanya pada Allah dengan sungguh sungguh, maka gambaran yang muncul dalam fikiran kamu itu 
adalah benar. Teknik seperti itu biasa dilakukan perukyah untuk mengetahui buhul dan orang yang melakukan sihir pada 
seseorang. Kamu bisa baca tentang teknik ini pada artikel TEKNIK ITTIHAM DAN ISTILHAM diblog ini  

TIDAK SEMUA TAREKAT SALAH ( Tergantung siapa Gurunya ) 

SOLAT DALAM ISLAM ADALAH WAJIB, SYARIAT Bagi orang tarekat itu Wajib 

Adab-adab dzikir alawiyah naqsyabandiyah 

Dari kitab Manhaj As-Salik ( Jalan Ahli Dzkir ) Oleh Ali Al-Murshofy berkata : 

Syarat dan adab-adab dzikir ada 20 macam, kami hanya memilih yang sebagiannya saja [1]: 

Taubat; hakekat taubat adalah meningglkan sesuatu yang tidak berarti baik perkataan, perbuatan serta keinginan setelah 

menyesalinya. 

Selalu bersih ( suci ) yakni bisa dengan mandi atau wudlu’. Syekh Al-Balaly dalam kitab Mukhtashor Al-Ihya’ berkata : termasuk 

bersih batinnya juga dan menghadap kiblat. 

Meminta limpahan rahmat ketika hendak berdzikir dengan semangat yang kuat. Syekh Jibril[2] berkata: Jika hendak memulai 

berdzikir, hendakanya hadirkan wajah Gurunya dalam hati, meminta limpahan rahmat dari beliau karena hati beliau berhadapan 

(dekat) dengan hati gurunya duru sampai kepada Baginda Rasulullah SAW. Sedangkan hati Beliau SAW selalu berhadapan 

dengan Allah Azza Wajalla. Seorang yang berdzikir bila menggambarkan wajah sang Guru dalam hatinya dan meminta rahmat 

dari wilayahnya maka madad (limpahan rahmat) dari Allah akan terlimpahkan atas Baginda Rasulullah, beliau melimpahkan 

kepada para Guru-guru secara berurutan sampai berakhirlah kepada guru si murid (orang yang berdzikir) maka ia bisa kuat 

menggunakan dzikirnya, karena ia ketika memulai (dzikir) ia seperti anak kecil yang pada awalnya tidak bisa menggunakan 

kalimat ini maksudnya. Jika ditangannya yang ia pegang adalah PEDANG ALLAH yakni adalah dzikir. Rasulullah bersabda : 

“ Dzikir adalah pedang Allah “ namun dimankah yang hendak memegang pedang Allah (Siapa yang akan memegang pedang 

Allah?) kecuali dengan kekuatan yang diberi oleh Rasulullah. Bila ia meminta kepada Gurunya niscaya madad itu akan datang 

kepadanya. Allah berfirman : “ Bila mereka meminta tolong kepada kalian pada agama ini, maka hendaknya engkau tolong “. 

Hendaknya melihat istimdad[3] dari gurunya karena hal itu adalah istimdad dari Rasulullah. 

Duduk ditempat yang suci. 

Tempat untuk dzikirnya diberi wewangian yang harum karena hal itu tidak akan sepi dari para malaikat dan jin-jin muslim. 

Mengenakan pakaian yang halal dan wangi. 

Hendaknya mengkhayalkan Sang Guru. Hal inilah yang menurut mereka (para ahli ma’rifat) adab yang paling ditekankan. 

Shiddiq ( berlaku benar tidak bohong / dusta ) adalah tidak membedakan keadaannya ditempat sepi atau ramai. Seperti pedang. 

Sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya kecuali akan ditebasnya. 



Ikhlas yakni membersihkan amal dari segala yang bercampur-aduk. Shiddiq dan Ikhlas akan mengantarkan orang yang berdzikir 

kepada derajat Shiddiqiyyah. Artinya ia tampakkan segala lintasan hatinya kepada sang Guru kebaikan dan keburukan dirinya 

karena hal ini mereka (para ahli ma’rifat) berkata: “Bukan syarat Guru[4] melihat bathin murid tapi syarat muridlah menuturkan 

segala apa yang terlintas dihatinya kepada Sang Guru, bila tidak maka ia termasuk orang yang berkhianat sedangkan Allah tidak 

suka kepada orang yang berkhianat”. 

Memilih dengan dzikir lafadz LAAILAAHAILLALLAH [5] disertai dengan rasa ta’dzim dan penuh kekuatan. Mengangkatnya 

ILLALLAH dimulai dari atas pusar dengan bernafas, yang letakmya berada antara 2 sisinya. Sampai kepada ILLALLAH yang 

terdapat dihati (limpa) yang terletak diantara 2 tulang dada dan usus besar dengan mencondongkan kepada ke arah kiri disertai 

dengan mengadirkan hati maknawy. Sahl bin Abdullah berkata : “ Jika engkau mengatakan LAAILAAHAILLALLAH dengan 

memanjangkan kalimat ini, lihatlah Allah, kokohkan dan palingkanlah selainNya. Habib Alwy bin Ahmad bin Hasan bin 

Abdullah bin Alwy Al-Haddad pengrang kitab Syarh Ratib Al-Haddad berkomentar : Syarat ke-11 inilah Al-Habib Abdullah bin 

Alwy Al-Haddad memperbanyak dalam dzikir-dzikir ratibnya, beliau menuliskan sebanyak 50 kali LAAILAAHAILLALLAH 

tidak ada batasan memperbanyaknya walaupun sampai ribuan. Al-Imam Ghazali berkata dalam kitab Tsamrotul A’mal, 

Rasulullah bersabda tentang LAAILAAHAILLALLAH bahwa : “Barangsiapa menjaga secara dhohir dan menjadikan lisannya 

tenggelam didalamnya maka Allah akan bukakan hatinya Kasyaf rahasia lafadz tersebut”. Cahayanya akan menenggelamkannya, 

hatinya akan menguasai dengan mengingat lafadz itu, buahnya akan mencabutnya maka batinnya akan menyaksikan keajaiban-

keajaiban alam malakut yang tidak bisa diungkapkan sifat-sifatnya. Itulah nilai dan buahnya. Kemudian dzikir-dzikir yang dzahir 

akan membalik secara bathin, segala hal yang terus-menerus berdzikir bathinnya akan mengalahkan yang dhohir hingga hati 

tersebut bisa memperkuat gerakan lisan, hati pun bisa menyatu dengan dzikir, kemudian buah/hasil dari hatinya adalah 

tampaknya sinar ruh maka hati itu akan tenggelam dalam cahaya ruhaniyyah dan tersingkaplah segala kelembutan Ilahy, akan 

datang kepadanya segala yang ghaib, menggerakkan atasnya dari cahaya-cahaya Allah apa-apa yang akan menenggelamkannya 

dari sifat basyariyyah (manusia) dan akan menaik pada maqom ketinggian, ia pun akan berhasil dengan kemuliaan-kemuliaan.  

Ada 3 syarat setelah selesai dzikir : 

Diam ; bila diam akan khusu’, bisa tenang dan hatinya akan hadir bersamanya. Menaikkan kepada yang orang yang berdzikir 

agar ia bisa menyebutnya. Pada umumnya bisa dilakukan dalam sekejap selama disetai dengan latihan (Riyadhoh) dan sungguh-

sungguh (Mujahadah) selama 30 tahun. 

Sering-sering mengikat (mengekang) nafsunya karena lebih cepat memberikan cahaya bashiroh, menyingkap hijab, memutus 

lintasan-lintasan syetan dan hawa nafsu . Karena bila bisa mengikat nafsu dan panca indera (rasa) maka ia seperti mayyit 

sedangkan mayyit tidak akan dituju oleh syetan. 

Mencegah minum air karena efek dzikir. Dikarenakan efek tersebut memberikan rasa panas, rasa dan gerak. Hal itu yang dituju 

oleh sebuah dzikir, sedangkan minum air efeknya akan memadamkannya. Hal itu dilarang oleh ilmu kedokteran juga karena akan 

memberikan pada anggota tubuh berbahaya, terkadang ia minta minum maka jagalah adab ini niscaya akan tampak keberkahan 

dari sebuah dzikir. 

Habib Alwy bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwy Al-Haddad pengrang kitab Syarh Ratib Al-Haddad berkomentar : “Al-

Habib Abdullah Al-Haddad membiasakan di masjidnya setelah membaca Ratib minum air dan mengelilingi para jama’ah yang 

hadir. Hal itu beliau lakukan setelah menyempurnakan syarat-syarat yang tiga. Karena Rasulullah jika hadir disamping para 

sahabatnya mereka tidak berpisah kecuali sudah dapat rasa. Beliau Habib Abdullah Al-Haddad selalu menjaga kebiasaan dan 

ibadahnya dengan sunnah dengan menyempurnakan untuk mengikuti Rasulullah”. 

Al-Allamah Syekh Abdurrahman BaKatsir As-Syihry dalam kitabya At-Thibb, Ulama’ berkata : “Memikirkan dalam ciptaan-

ciptaan Allah adalah dengan dzikir hati itulah sebaik-baik dzikir. Al-Imam Ghazaly membagi beberapa dalam kitab Tafakkur. Al-

Imam An-Nawawy ; “Dzikir hati yang disertai dengan dzikir lisan lebih baik dari dzikir lisan” . 

Al-Habib Haidarah bin Muhsin Mursid Tarekat Alawiyah Naqsyabandiyah Muhsiniyah: 

dalam 15 hari juka seorang murid melakasanakan sesuai dengan petunjuk diatas maka akan mendapat Futuh 

[1] Diambil dari kitab Syarah Ratib Al-Haddad oleh Al-Habib Alwy bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwy Al-Haddad 

pengrang kitab Syarh Ratib Al-Haddad 

[2] Menurut pendapat Al-Habib Haidarah bahwa Syekh Jibril ini adalah seorang sufi, bukan dari kalangan mursyid tarekat. 

[3] Meminta turunnya Rahmat Allah 

[4] Gurunda Al-Habib Haidarah berkata, Al-Habib Muhsin berkata: Mursyid tarekat Naqsyabandy haruslah seorang wali dan ia 

harus tahu bahwa murid tersebut dzikir/tidak 



[5] Menurut petunjuk Al-Habib Haidrah : Dzikir tersebut seolah-olah menggambarkan Lam Alif dimulai dari atas pusar 

kemudian naik keatas dahi (masuk ke pikiran) kemudian ke lengan kanan, kemudian diarahkan kehati sebelah kiri 2 jari dibawah 

susu tanpa menggerakkan kepala seluruhnya hanya dengan isyarat. 

KESESATAN TAREKAT NAQSYABANDIYAH 

November 15, 2012 by Perdana Akhmad S.Psi  

 

Tarekat/Tariqat/Tariqah Naqshbandiyah/Naqsyabandiyah merupakan salah satu tarekat sufi yang paling luas penyebaran nya, dan 

terdapat banyak di wilayah Asia  serta Turki, Bosnia-Herzegovina, dan wilayah Dagestan, Russia. 

Kata Naqsyabandiyah/Naqsyabandi/Naqshbandi eO/
X^� berasal dari Bahasa Arab iaitu Murakab Bina-i dua 

kalimah Naqsh dan Band yang bererti suatu ukiran yang terpateri, atau mungkin juga dari Bahasa Persia, atau diambil dari nama pendirinya 

yaitu Baha-ud-Din Naqshband. Sebagian orang menerjemahkan kata tersebut sebagai “pembuat gambar”, “pembuat hiasan”. Sebagian 

lagi menerjemahkannya sebagai “Jalan Rantai”, atau “Rantai Emas”. 

Tarekat ini didirikan oleh Imam Tariqat Hadhrat Khw ajah Khwajahgan Sayyid Shah Muhammad Bahauddin Naqshband Al-

Bukhari Al-Uwaisi ,  dilahirkan pada bulan Muharram tahun 717 Hijrah bersamaan 1317 Masihi iaitu pada abad ke 8 Hijrah bersamaan 

dengan abad ke 14 Masihi di sebuah perkampungan bernama Qasrul ‘Arifan berdekatan Bukhara. Ia menerima pendidikan awal Tariqat 

secara Zahir dari gurunya Hadhrat Sayyid Muhammad Baba As-Sammasi dan seterusnya menerima rahsia-rahsia Tariqat dan Khilafat 

dari Syeikhnya, Hadhrat Sayyid Amir Kullal  . 

Shah Naqshband telah berkata: Pada suatu hari aku dan sahabatku sedang bermuraqabah, lalu pintu langit terbuka dan gambaran 

Musyahadah hadir kepadaku lalu aku mendengar satu suara berkata, “Tidakkah cukup bagimu untuk meninggalkan mereka yang lain 

dan hadir ke Hadhrat Kami secara berseorangan?”…………. 

******** 

Berikut ini kisah perjalanan dakwah Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu hafidzahullah sebelum beliau mengenal dakwah Salafiyah. 

Bagaimana kesesatan Shufi yang banyak menyimpang dari tauhid menemani langkah dakwah beliau. 

Mengikuti Thariqat Naqsabandiyah 

Sejak kecil saya selalu mengikuti pelajaran dan halaqoh dzikir di masjid. Suatu ketika, pemimpin tarekat Naksabandiyyah 

melihatku, lalu ia mengajakku ke pojok masjid dan memberiku wirid-wirid tarekat Naksabandiyyah. Namun, karena usiaku yang 

masih belia, saya belum mampu membaca wirid-wirid itu sesuai dengan petunjuknya, tetapi saya tetap mengikuti pelajaran 

mereka bersama teman-teman saya dari pojokan masjid. 

Saya mendengar lantunan qasidah dan nyanyian mereka, dan ketika sampai pada penyebutan nama syaikh mereka, dengan serta 

merta mereka meninggikan dan mengeraskan suara. Teriakan keras di tengah malam ini sangat menggangguku dan membuatku 

takut dan merinding. 

Dan ketika usiaku semakin menajak dewasa, salah seorang kerabat mengajakku ke masjid di daerah kami untuk mengikuti acara yang 

mereka namakan al-khatam. Kami duduk melingkar, kemudian salah seorang syaikh membagikan kepada kami batu-batu kecil dan 

berkata:”Al-Fatihah Asy-Syarif dan Al-Ikhlash Asy-Syarif”. 

Lalu dengan jumlah batu-batu kecil itu kami membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlash, istighfar dan sholawat dengan bentuk bacaan 

sholawat yang telah mereka hafal. 

Diantara bentuk sholawat yang saya ingat adalah 

 ا#Oََّوابِّ َ!Oََد :�!َ Oٍَّ�َُ	Tfَ Fَِّ ا#ّ	ُ�َ-

“Ya Allah, berilah sholawat untuk Muhammad sebanyak binatang melata” 

Mereka membaca sholwat ini dengan suara keras di akhir dzikir. Dan selanjutnya, syaikh yang ditugaskan itu menutupnya dengan ucapan 

rabithah syarifah (ikatan mulia). Mereka mengucapkannya dengan tujuan membayangkan wujud syaikhnya saat menyebut namanya, karena 

syaikh itulah –menurut mereka- yang mengikat mereka dengan Allah Azza wa Jalla. 

Mereka merendahkan suara kemudian berteriak dan terbuai dalam kekhusyu’an, saat itu saya melihat salah seorang diantara mereka 

melompat ke atas kepala orang-orang yang hadir dari tempat yang tinggi karena kesedihan yang mendalam bagaikan permainan sulap. Saya 

heran dengan tingkah dan suara yang keras ini ketika menyebut nama syaikh tarekat mereka. 

Suatu ketika saya berkunjung ke rumah salah seorang kerabatku dan mendengarkan lantunan nyanyian dari kelompok tarekat 



Naksabandiyyah, yang berbunyi: 

ُ#ْ(ِ��َد ا#/َّْ"ِ� َ!َ hِ%ْDَ	F # # # # # َدُ#ْ(ِ�ْ� ِ��gِ َدُ#ْ(ِ�ْ�  

Tunjuki aku, demi Allah, tunjuki aku. Kepada syaikh penolong, tunjuki aku 


ِ�ي ا#	َّ�ْ0ُ Tَ%ْ	ِ2َ#ا ##### ��ِXْ0ََو ��َ)ْ/ُbْ�َ#ا 

Syaikh yang menyembuhkan orang yang sakit. Dan menyembuhkan orang yang gila 

Saya berdiri di depan pintu rumah, dan belum sempat masuk ke dalam, lalu berkata kepada tuan rumah:”Apakah syaikh itu yang 

menyebabkan orang yang sakit dan orang gila?”. Ia menjawab: ”Ya, yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla mukjizat menghidupkan 

orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit sopak, tetapi ia tetap mengatakan “dengan 

izin Allah”.  

Kemudian ia berkata kepadaku:”Dan syaikh kami juga melakukannya dengan izin Allah”. Lalu saya  menyanggahnya:”Tetapi mengapa 

Anda tadi tidak mengatakannya ‘dengan izin Allah’?”. 

Karena penyembuh yang sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla semata, sebagaimana perkataan Ibrohim ‘alaihi salam dalam Al-Qur’an: 

{  ا#�2Xاء �(رة Xْ0َ} (80)ِ�%ِ$ َ�ُ�َ( َ:3ْ�ُِ� َوِإَذا

“Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku (QS. Asy-Syu’ara: 80). 

***** 

Beberapa Catatan Tentang Thariqat Naqsabandiyah 

1. Ciri khusus tarekat ini adalah wirid-wirid merek a yang tidak dikeraskan. Jadi tarekat ini tidak mengandung tari-tarian dan 

tepuk tangan sebagaimana pada tarekat-tarekat lainnya. 

2. Dzikir-dzikir yang dilakukan secara berkelompok dan pembagian batu-batu kecil untuk setiap orang, lalu mereka 

diperintahkan membaca sesuatu dan meletakkan batu-batu kecil di dalam gelas berisi air untuk diminum dengan niat 

kesembuhan, semuanya itu adalah termasuk perbuatan bid’ah yang pernah diingkari oleh salah seorang sahabat Nabi shalallahu ‘alaihi wa 

sallam, Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ‘anhu ketika masuk ke dalam masjid dan melihat sekelompok orang yang duduk melingkar dan 

ditangan mereka terdapat batu-batu kecil. Salah seorang diantara mereka berkata:”Bertasbihlah kalian sebanyak batu-batu kecil yang ada di 

tangan kalian!”. 

Beliau mencela perbuatan mereka sambil berkata:”Perbuatan apa yang kalian lakukan ini?”.Mereka menjawab:’Wahai Abu Abdurrahman, 

kami bertakbir, bertahlil, dan bertasbih dengan batu-batu ini”. Lalu beliau berkata:”Hitunglah dosa-dosa kalian, dan saya menjamin bahwa 

segala kebaikanmu tidak akan disia-siakan sedikitpun. Celakalah kalian wahai umat Muhammad, mengapa begitu cepat kalian binasa? 

Sahabat-sahabat Rasul kalian masih banyak yang masih hidup, baju mereka belum hancur, perabot mereka belum pecah, dan demi jiwaku 

ada di tangan-Nya. Apakah petunjuk kalian lebih baik dari petunjuk Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam? Ataukah kalian telah 

membuka pintu kesesatan?!” [1] 

Jika kita menggunakan logika yang murni, apakah mungkin petunjuk mereka yang lebih baik dari pada petunjuk Rasulullah shalallahu 

‘alaihi wa sallam, karena mereka telah mendapatkan taufik (petunjuk) untuk melaksanakan suatu amalan yang tidak diketahui oleh beliau 

shalallahu ‘alaihi wa sallam?, atau mungkin mereka yang sesat?. Kemungkinan pertama jelas salah, karena tidak ada seorangpun yang lebih 

baik dari Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam. Jika demikian, berarti tersisa kemungkinan yang terakhir. 

 

3. Rabithah Syarifah (ikatan mulia). Istilah ini menurut mereka adalah gambaran wujud syaikh, seolah-olah ia datang mengawasi 

mereka ketika namanya disebut dalam dzikir. Sehingga kita dapat melihat bagaimana mereka melakukannya dengan penuh 

kekhusyu’an dan berteriak-teriak dengan suara yang tidak jelas. Dan inilah derajat ihsan yang sebenarnya, yang menurut mereka dijelaskan 

dalam sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam: 

2
O أن ا�5�ن� gا J�Mآ Eن ,��ا@� -# $.� Eا�� �	- رواE) �0اك �@�:). 

“Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Ia 

melihatmu” (HR. Muslim). 

Dalam hadits ini, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam memberikan petunjuk agar kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat-Nya, 

dan jika kita tidak meliaht-Nya, maka sesungguhnya Dia melihat kita. Inilah derajat ihsan yang ditujukan hanya kepada Allah Azza wa jalla 

semata. Tetapi mereka justru mempersembahkan ihsan itu untuk syaikh mereka. Dan ini termasuk perbuatan syirik yang dilarang Allah 

Azza wa Jalla dalam firman-Nya: 



{ � Xْ�ُِ�ُآ(ْا َوjَ ا#ّ	َ� َواْ!ُ
Oُوْاِ�ِ �kً%ْDَ …} (36) ء �(رة� ا#/

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun…”(QS. An-Nisa: 36). 

Jadi, dzikir itu adalah ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla semata dan tidak boleh mempersekutukan-Nya dengan 

yang lain. Walaupun ia malaikat, seorang Rasul maupun seorang syaikh yang justru kedudukannya di bawah para Rasul. Sehingga larangan 

mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dengan mereka menjadi lebih jelas. Sebenarnya penggambaran syaikh mereka ketika menyebutkan 

namanya juga terdapat dalam tarekat Syadzaliyyah. 

4. Teriakan keras yang mereka lakukan ketika menyebut nama syaikh mereka atau ketika memohon pertolongan kepada selain 

Allah,  seperti kepada ahlul bait dan orang-orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla adalah termasuk perbuatan mungkar bahkan 

termasuk perbuatan syirik yang sangat dilarang. 

Berteriak dengan suara keras ketika menyebut nama Allah Azza wa Jalla adalah suatu kemungkaran, karena bertentangan dengan firman 

Allah: 

{  ا?���ل �(رة (2) {… ُ�ُ	(ُ�ُ�ْ- َوlَِ	ْ� ا#ّ	ُ� ُذِآَ� ِإَذا ا#08ََِّ$ اْ#Gْ�ُِ:ُ/(َن ِإ�ََّ��

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka…”(QS. Al-Anfal: 2). 

Juga bertentangan dengan sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam: 


� وj أO� -f!(ن j �@�.- ,أ��.- !	F ار�2(ا ا#/�س أ�0�[�d, -.ن إ�)!O� �2%�� �
	- و ا#
U�ري رواE) :2.- وه( ��0:). 

“Wahai manusia sekalian, kasihanilah diri kalian (pelan-pelan dalam berdo’a) karena kalian tidak memanjatkan do’a kepada Dzat yang tuli 

dan Dzat yang tiada, tetapi kalian memanjatkan do’a kpada Yang Maha Mendengar dan Maha Dekat, dan Dia selalu bersamamu” (HR. 

Bukhori; Muslim). 

Bila menyebut nama Allah Azza wa Jalla dengan suara yang keras itu dilarang, maka berteriak, khusyu’ dan menangis ketika menyebut 

nama syaikh mereka termasuk kemungkaran yang lebih besar. Karena perbuatan ini termasuk bentuk “kegembiraan” yang digambarkan 

oleh Allah Azza wa Jalla tentang keadaan orang-orang musyrik dalam firman-Nya: 

{ 
Xُِ�وَن ُهْ- ِإَذا ُدوِ�ِ� ِ:$ ا#08ََِّ$ ُذِآَ� َوِإَذا ِ��ْ#Hِmَ�ِة Gْ0ُِ:ُ/(َن َ#� ا#08ََِّ$ ُ�ُ	(ُب اMَ�َDْزَّْت َوEُOَ�ْ ا#	َُّ� ُذِآَ� َوِإَذاْ�َ ا#n:� �(رة 0َ} (45)ْ

“Dan apabila hanya nama Allah saja disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama 

sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati”(QS. Az-Zumar: 45). 

5. Sikap ghuluw terhadap tarekat serta keyakinan bahwa syaikh mereka itulah yang dapat menyembuhkan orang yang sakit. 

Padahal Allah Azza wa Jalla menyebutkan perkataan Nabi Ibrohim dalam Al-Qur’an: 

{  ا#�2Xاء �(رة Xْ0َ} (80)ِ�%ِ$ َ�ُ�َ( َ:3ْ�ُِ� َوِإَذا

“Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku  (QS. Asy-Syu’ara: 80). 

Demikian juga dengan kisah seorang pemuda mukmin yang berdo’a kepada Allah untuk orang-orang yang sakit, lalu Allah Azza wa Jalla 

menyembuhkan mereka, ketika seorang kerabat raja berkata kepadanya:”Kamu akan mendapatkan harta yang banyak ini, jika engkau dapat 

menyembuhkanku”. Kemudian pemuda itu berkata:”Saya tidak dapat menyembuhkan seseoang, karena yang dapat menyembuhkan itu 

adalah Allah Azza wa Jalla, jika engkau beriman kepada Allah Azza wa Jalla maka saya akan memohon kepada Allah Azza wa Jalla dan 

menyembuhkanmu” (HR. Muslim). 

6. Penyebutan lafadz tunggal “Allah” ribuan kali adalah wirid mereka. Padahal dzikir dengan menggunakan lafadz “Allah” tidak 

memiliki landasan syar’I, baik dari Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat, para tabi’in, maupun dari para imam-imam 

mujtahidin. Perbuatan ini diadopsi dari perbuatan bid’ah orang-orang shufi. Karena lafadz “Allah” dalam bahasa arab adalah mubtada’ 

yang tidak mengandung khobar, sehingga kalimat itu menjadi tidak lengkap. 

Seandainya seseorang menyebut nama “Umar” berkali-kali dan kita bertanya kepadanya:”Apa yang Anda inginkan dari Umar?”. Kemudian 

orang tersebut tidak menjawab apa-apa kecuali dengan menyebutkan nama “Umar, Umar…” berkali-kali, maka kita tidak akan mengatakan 

bahwa ia adalah orang gila, tidak memahami apa yang ia ucapkan. 

Orang-orang shufi ketika berdzikir dengan menggunakan lafadz tunggal tersebut, berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla: 

{… Tِ�ُ � ا?�2�م �(رة (91) {… ا#ّ	ُ

“Katakanlah: “Allah-lah (yang menurunkannya)” (QS. Al-An’am: 91). 

Seandainya mereka membaca penggalan ayat sebelumnya, tentu mereka akan paham, bahwa maksud ayat itu adalah:”Katakanlah: Allah-

lah yang menurunkan kitab itu”. 



Adapun nash ayat yang dimaksud adalah firman-Nya: 

{ � lَ�ء ا#8َِّي اْ#ِ.َ��َب َأ�nََل َ:ْ$ ُ�Dَ Tْْ�ٍء :ِّ$ َ�َ!َ �ٍXَ	F ا#ّ	ُ� َأ�nََل َ:� َ��ُ#(ْا ِإْذ َ�OِْرEِ َ�\َّ ا#ّ	َ� َ�Oَُروْا َوَ:�ِ�ِ F�َ):ُ ى ُ�(ًراOًِس َوُه�َّ/	ِّ# �ُ�َ)	ُ2َbْ�َ pَ%<َِ�ا�َ 


Oُوَ�َ��ُ�ْ ��ُؤُآْ- َوjَ َأ�ُ�ْ- 2ْ�ََ	ُ�(ْا َ#ْ- :َّ� َوُ!	ِّْ�ُ�- َآYِ%ً�ا َوUْ�ُُ�(َن َ; Tِ�ُ � ا?�2�م �(رة (91) {0َْ	2َُ
(َن Hَْ(3ِِ�ْ- ِ�� َذْرُهْ- rُ-َّ ا#ّ	ُ

Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, di kala mereka berkata: “Allah tidak menurunkan 

sesuatupun kepada manusia.” Katakanlah: “Siapakah yang menurunkan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk 

bagi manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan (sebahagiannya) dan kamu 

sembunyikan sebahagian besarnya, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahui(nya) ?” 

Katakanlah: “Allah-lah (yang menurunkannya)” (QS. Al-An’am: 91). 

Maksudnya adalah:”Katakanlah: Allah-lah yang menurunkan kitab Taurat itu”. 

Catatan Kaki: 

[1] HR. Ad-Darimi dan Ath-Thabariy. Hadits Hasan. 

****** 

TAREKAT SUFI NAQSYABANDIYAH 

Pertanyaan. 

Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta ditanya: Ada sebuah perkumpulan wanita dari Kuwait. Mereka menyebarkan 

dakwah sufi beraliran Naqsyabandiyah secara sembunyi-sembunyi perkumpulan wanita tersebut berada dibawah naungan lembaga resmi. 

 Kami telah mempelajari kitab-kitab mereka & berdasarkan pengakuan mereka yg pernah ikut perkumpulan wanita ini tarekat ini memiliki 

pemahaman diantaranya: 

(a). Barangsiapa yg tdk mempunyai syaikh maka yg menjadi syaikhnya adalah syetan. 

(b). Barangsiapa yg tdk bisa mengambil ahlak syaikh/gurunya maka tdk akan bermanfaat baginya Kitab & Sunnah. 

(c). Barangsiapa yg mengatakan pd syaikhnya “Mengapa begitu?” Maka tak akan sukses selamanya. 

Selain itu mereka berdzikir (dengan tata cara sufi tentunya) seraya membawa gambar syaikhnya. Mereka suka mencium tangan gurunya yg 

bergelar Al-Anisaa & berasal dari negeri Arab. Mereka menganggap akan mendapat berkah dg meminum air sisa sang gurunya. 

Mereka menulis do’a dg do’a khusus yg dinukil dari buku Al-Lu’lu wa Al-Marjan Fi Taskhiri Muluki Al-Jann. Dan dalam lapangan 

pendidikan perkumpulan ini membangun madarasah khusus utk kalangan sendiri mereka didik anak-anak berdasarkan ide-ide 

kelompoknya bahkan ada di antaranya yg mengajar di sekolah-sekolah negeri umum baik jenjang setingkat SMP maupun SMA. Sebagian 

mereka ada yg berpisah dg suami & meminta cerai lewat pengadilan hal itu terjadi manakala sang suami menyuruh sang istri agar 

menjauh dari aliran yg sesat ini. 

Pertanyaan yg kami ajukan: 

. Bagaimanakah menurut syariat tentang perkumpulan wanita tersebut?. 

. Diperbolehkan mengawini mereka?. 

. Bagaimana pula hukumnya dg akad nikah yg telah berlangsung selama ini?. 

. Sekarang nasihat & ancaman yg bagaimana yg pantas utk mereka?. 

Mohon penjelasan. 

Jawaban. 

Tarekat sufi salah satunya Naqsyabandiyah adalah aliran sesat & bid’ah menyeleweng dari Kitab & Sunnah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda: 

“Artinya: Jauhilah oleh kalian perkara baru karena sesuatu yg baru (di dalam agama) adalah bid’ah & setiap bid’ah adalah sesat”. (Hadits 

Shahih Riwayat Ahmad Abu Dawud Ibnu Majah Tirmidzi & Hakim) 

Tarekat sufi tdk semata bid’ah. Bahkan di dalamnya terdapat banyak kesesatan & kesyirikan yg besar hal ini dikarenakan mereka 

mengkultuskan syaikh/guru mereka dg meminta berkah darinya & penyelewengan-penyelewengan lainnya bila dilihat dari Kitab & Sunnah. 

Diantaranya pernyataan-pernyataan kelompok sufi sebagaimana telah diungkap oleh penanya. 

Semua itu adalah pernyataan yg batil & tdk sesuai dg Al-Qur’an & Sunnah sebab yg patut diterima perkataannya secara mutlak adalah 

perkataan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana firman Allah. 

“Artinya: Apa yg diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yg dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”. (Al-Hasyr: 7) 

“Artinya: Dan tidaklah yg diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya”. (An-Najm: 3) 



Adapun selain Rasulullah shallalahu ‘alaihi wa sallam walau bagaimana tinggi ilmunya perkataannya tdk bisa diterima kecuali kalau sesuai 

dg Al-Kitab & Sunnah. Adapun yg berpendapat wajib metaati seseorang selain Rasul secara mutlak hanya lantaran memandang “si 

dia/orang”nya maka ia murtad (keluar dari Islam). Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

“Artinya: Mereka menjadikan orang-orang alimnya & rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah & (juga mereka menjadikan Rabb) Al-

Masih putera Maryam ; padahal mereka hanya disuruh menyembah Ilah Yang Maha Esa ; tdk ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia. 

Maha Suci Allah dari apa yg mereka persekutukan”. (At-Taubah: 31) 

Ulama menafsirkan ayat ini bahwa makna kalimat “menjadikan para rahib sebagai tuhan” ialah bila mereka menta’ati dalam menghalalkan 

apa yg diharamkan & mengharamkan apa yg dihalalkan. Hal ini diriwayatkan dalam hadits Adi bin Hatim. 

Maka wajiblah berhati-hati terhadap aliran sufi baik dia laki-laki / perempuan demikianlah pula terhadap mereka yg berperan dalam 

pengajaran & pendidikan yg masuk kedalam lembaga-lembaga. Hal ini agar tdk merusak aqidah kaum muslimin. 

Lantas diwajibkan pula kepada seorang suami utk melarang orang-orang yg menjadi tanggung jawabnya agar jangan masuk ke dalam 

lembaga-lembaga tersebut ataupun sekolah-sekolah yg mengajarkan ajaran sufi. Hal ini sebagai upaya memelihara aqidah serta keluarga 

dari perpecahan & kebejatan para istri terhadap suaminya. 

Barangsiapa yg merasa cukup dg aliran sufi maka ia lepas dari manhaj Ahlus Sunnah wa Jamaah jika berkeyakinan bahwa syaikh sufi 

dapat memberikan berkah / dapat memberikan manfa’at & madharat menyembuhkan orang sakit memberikan rezeki menolak bahaya / 

berkeyakinan bahwa wajib menta’ati setiap yg dikatakan gurunya/syaikh walaupun bertentangan dg Al-Kitab & As-Sunnah. 

Barangsiapa berkeyakinan dg semuanya itu maka dia telah berbuat syirik terhadap Allah dg kesyirikan yg besar dia keluar dari Islam 

dilarang berloyalitas padanya & menikah dengannya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman. 

“Artinya: Dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrikah sebelum mereka beriman ………. Dan janganlah kalian menikahkan (anak 

perempuan) dg laki-laki musyrik sebelum mereka beriman ……..”. (Al-Baqarah: 221) 

Wanita yg telah terpengaruh aliran sufi akan tetapi belum sampai pd keyakinan yg telah kami sebutkan diatas tetap tdk dianjurkan utk 

menikahinya. Entah itu sebelum terjadi aqad ataupun setelahnya kecuali bila setelah dinasehati & bertaubat kepada Allah. 

Yang kita nasehatkan adalah bertaubat kepada Allah kembali kepada yg haq meninggalkan aliaran yg batil ini & berhati-hati terhadap 

orang-orang yg menyeru kepada kejelekan-kejelekan. Hendaknya berpegang teguh dg manhaj Ahlus Sunnah wal Jama’ah membaca buku-

buku bermanfa’at yg berisi tentang aqidah yg shahih mendengarkan pelajaran muhadharah & acara-acara yg berfaedah yg dilakukan oleh 

ulama yg berpegang dg teguh pd manhaj yg benar. 

Juga kita nasehatkan kepada para istri agar taat kepada suami mereka & orang-orang yg bertanggung jawab dalam hal-hal yg ma’ruf. 

Semoga Allah memberikan taufiq-Nya. 

 

ILMU MENGHILANG 
 
 
Tawasulnya : 
1. Sayyidina wa Maulana Rasulullah Muhammad SAW 
2. Sayyidina Khidir AS 
3. Sayyidina Ibrohim AS 
4. Sayyidina Musa AS 
5. Sayyidina Harun AS 
6. Sayyidina Isa AS 
7. Sayyidina Nuh AS 
8. Sayyidina Dawud AS 
9. Sayyidina Sulaiman AS 
10. Sulthonul Auliyai Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani 
11. Sulthonul Auliyai Syekh Abul Hasan Aly Asy-Syadzily 
12. Syekh Abu Syamsudin ( Buju’ Latthong ) Batu Ampar 
13. Syekh Muhammad Kholil, Bangkalan 
14. Syekh Adlan Aly,cukir tebu Ireng Jombang 
15. Syekh As’ad, Sukorejo Situbondo 
16. Syekh Ma’shum, Lasem 
17. Syekh Thohir, Pelamunan 
18. Syekh Nawawi, Berjan Purworejo 
19. Syekh KH. Mustajab Kholil 
20. Walidayni abi wa umi 
Kaifiatu A’mal : 
 
Puasa Bilaa Ruh 3 hari. 
Asma dibaca di dalam air sambil Menyelam 300x setiap malam. 
Cara pembacaan : Baca sekuatnya didalam air sambil menyelam sedapatnya. 



Contoh : Jika kuat membaca 10x maka angkat kepalamu dari dalam air, ambil nafas kemudian masuk kembali ( menyelam ) 
kedalam air. Baca lagi sekuatmu. Begitulah berulang kali sehingga genap 300 kali. 
LAA TUDRIKUHUL ABSHORU WAHUWA YUDRIKUL ABSHOORO WAHUWAL LATHIIFUL KHOBIIRU. 
Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan dialah yang Maha halus 
lagi Maha Mengetahui.( Al-An’am : 103 ) 
Cara Penggunaan 
 
Untuk mencoba ilmu ini, ba’da riyadhoh bisa anda tes. Sederhananya seperti ini : Saat bertemu dengan seseorang yang anda 
kenal, beberapa meter sebelumnya baca Asma ini 3x tahan nafas sambil melihat objek. Jika setelah bertemu, si Objek tidak 
menyapa dan seakan tidak melihat atau mengetahui diri anda berarti ilmu ini sudah menyatu kedalam diri. 
Seandainya belum berhasil, maka usahakan saat membaca amalan ini anda bersentuhan dengan air. Karena ilmu ini 
diriyadhohi didalam air, maka reaksinya adalah menguat bila bersentuhan dengan air. Coba lagi seperti cara diatas. 
Bagaimana jika tidak ada air ?? pokoknya walaupun setetes tetapi badan anda sudah bersentuhan dan terasa basah 
( dinginnya air ) ilmu ini akan bereaksi. 
Jikapun belum berhasil berarti riyadhoh saudara belum sempurna. Untuk mengetahui hasil riyadhoh itu berhasil atau tidak, 
setelah riyadhoh coba anda berkaca di air. Jika bayangan anda tampak samar atau tidak jelas berarti ilmu sudah masuk. 
Tetapi cara ini juga tidak bisa dijamin 100% benar.Karena banyak diantara sahabat kami, yang merasa gagal diriyadhoh tetapi 
saat pengamalan dilapangan mereka berhasil. 
Kuncinya adalah KEYAQINAN. Maka yaqinkan saja dalam diri anda, bahwa Allah akan menolong hambanya yang terjepit dan 
terdesak. 
Catatan : Untuk menjaga agar Khodam ayat ini tidak lari, maka jagalah Amalan ini setiap selesai sholat 5 waktu sebanyak 21x. 
Caranya bacalah tiap 7x dengan tahan nafas. ( 7×3=21 ) sekurangnya dibaca ba’da maghrib dan shubuh. 

ILMU RIZKI 
 
 

barang siapa , ingin rizkinya tercukupi , rizki di datangkan dari segala arah , rizki di anter ke rumah kita  
setiap 1/3 malam melanggengkan baca : 

robbigh firlii wali waalidayyaa 100 x 
laa ilaaha illallaahu malikul haqqun mubiin 100 x 

laa haulaa walaa quwwata illaa billaah 100 x 
sholawat ( apa saja ) 100 x 
lalu baca alwaqi’ah 1 x saja 
baca surat yassin 1 x saja 

lalu baca 
Allaahumma kifnii bihalaalika an haraamika wa aghnini bi fadhlika amman siwaak 70 x 

di tutup dgn sholawat kamilah/nariyah 1 x saja 

PENGASIHAN YUSUF AYAT 31 
 
Cara Pengamalan : 
 syahadat 3X− 
 Astagfirullaahal ‘azhiim min kulli dzanbin wa atubu ilaih – 3X− 
 Sholawat 3X− 
 Subhanallah wal hamdulillaah walailaaha illallah wallaahu akbar laa haula wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘adziim 3X− 
kemudian kirim surat al fateha kepada: 
1. ilaa hadratin nabi muhammad sholallaahu ‘alaihi wassalam 
2. ilaa hadratin Malaikat Jibrail, wa Mikail, wa Isroil wa Izrail 
3. ilaa hadratin Abu Bakrin, wa Umar , wa Ustman , wa Ali radiyallahu anhum 
4. ilaa hadratis Syaikh Abdul Qodir Jaelani 
5. orang yg dituju ( fulanah binti fulanah )… 
amalannya : 
“Bismillahirrohmanirrohiim. 
Falamma roainahuu akbarnahuu wa qoth-tho’na aidiyahnuna wa qulna haasya lil-lahii maa haadzaa basyaroo,in haadzaa illa 
malakun kariim.” 
-Dibaca setelah sholat hajat minimal 313X dan setelah sholat subuh 100X selama 7 hari. Setelah 7 hari setelah sholat 5 waktu 
dibaca 7X. Setelah membaca tiupkan ke 2 telapak tangan&sapukan ke wajah. 

ASMA PENGIKAT HATI 

 
YA WADUUD 40X 

BISMILAHIROHMANIROHIM , 
ALLAHUMMA YA WADUUD, YA MUQOLLIBAL QULUUB, MALIKNI QOLBAHA …(SEBUT NAMA PASANGAN ANDA) WA 
QOLLIB QOLBAHA WA SAM’AHAA WA BASHOROHAA ILAYYA BI KULLI SYAIN QODIR (dibaca 41 kali)  
ARTINYA : 
(WAHAI TUHAN YANG MAHA ASIH, WAHAI YANG MEMBOLAK-BALIKKAN HATI, KUASAKANLAH HATI SI……. DAN 
KUNCI MATI HATINYA UNTUKKU DAN PENDENGARANNYA DAN PENGLIHATANNYA KUMINTA PADAMU DENGAN 
KEKUASAAN YANG MENGUASAI SEGALA SESUATU).  
Tata cara : 
Puasa sunah 3 hari, selama puasa setelah sholat 5 waktu dibaca sesuai ketentuan diatas. 
Sebelum membaca kirim al-fatehah/tawasulan seperti biasa. 
Setelah tawasulan membaca asma pembuka dan penutup segala keilmuan : 
Ashadu Alla ila Ha ilallah, Wa Ashadu anna Muhammadarasulullah 3x 
Allahuma sholi ‘ala Sayidina Muhammad Wa-ala ali Sayidina Muhammad 3x 
Lahaula Wala Quwata Ila Billahil Aliyil Adzim 3x 
Astagfirullahil Adzim, aladzi Lailaha ilallah Huwal Hayul Qayum Wa-atubu Ilaih 3x 
Ya Qayum 3x 



Allahu Akbar 3x 
Setelah itu wiridkan amalan asma pengikat hati diatas setelah selesai tutup kembali dengan asma pembuka dan pengunci 
segala keilmuan tersebut. 

SILAHKAN HUB SAYA DI 081908671793 UNTUK INFO LEBIH LANJUT DAN PENGIJAZAHAN ILMU-ILMU LAINNYA 
YANG ADA DI BLOG INI  

11. Trawangan 
22. Pager gaib rumah/pekarangan/usaha/diri sendiri/keluarga 
33. Tolak hujan/datangkan hujan 
44.    Usir awan 
55.  Sabdo dadi(apa yang diucapkan akan terjadi) 
66. Mengetahui kesalahan-kesalahan masa lampau 
77. Telepati 
88. Kembalikan ilmu hitam kepada pengirimnya 
99 Mengambil inti energy air,tanah, angin, matahari 
110. Mendapat perlindungan harta bendanya 
1 11. Mendapat kecukupan barokah, karomah, fadhal. 
1 12.Senantiasa mendapat pertolongan dari Allah SWT 
 . Doa mustajab 
114. Memmudahkan sakaratul maut 
115.  Mendapat ilmu laduni 
1 16. Mudah menagih hutang/pinjaman 
1 17. Mudah mendapat pinjaman 
   18. Mengobati penyakit parah 
119. Mengobati kesurupan 
220. Keberanian luar biasa 
221Pengobatan jarak jauh 
222.   Meredakan pertengkaran 
223  Memenangkan pertengkaran di pengadilan 
224   Mudah mendapat petunjuk/ilham 
225.   Mengampuhkan jimat 
226.   Keselamatan mutlak darat/laut/udara 
227.   Usir makhlus halus 
228.   Disegani manusia/jin 
229.   Ditakuti mahklus halus 
330.   Kewibawaan tingkat tinggi 
331.   Pengasihan tingkat tinggi umum/khusus 
332.   Deteksi benda pusaka 
333.   Ambil benda pusaka 
334.   Berkomunikasi dengan penunagnggu alam gaib 
335.   Berkomunikasi dengan benda pusaka 
336.   Penglarisan usaha 
337.   Cepat naik pangkat/karir cemerlang 
338.   Mendeteksi/mengukur  kekuatan orang 
339.   Buka auradan pertajam aura positif 
440.   Firasat tajam 
441.   Terhindar dari razia polisi 
442.   Pikiran tenang dan terang 
443.   Melunturkan niat jahat 
444.   Pembungkam musuh/meredakan amarah 
445.   Pancarkan aura pesona  
446.   Netralisir tempat angker 
447.   Tangkat santet/teluh dll 
448.   Mengisi benda seperti keris/cincin dll menjadi benda bertuah tinggi 
449.   Dilapangkan rezekinya 
550.   Disegani/disayang atasan/bawahan/teman kerja 
551.   Disegani dalam pergaulan di tempat kerja/lingkungan rumah 
552.   Menemukan benda hilang 
553.   Puter giling ampuh 
554.   Mahabbah tingkat tinggi 
555.   Meruwat orang yang sering apes 
556.   Dipercaya orang 
557.   Harta aman dari pencurian/kebakaran 
558.   Mengisi/menurunkan ilmu pada orang lain 
559.   Berkhodam malaikat  
660.   Dapat ilham/petunjuk melalui mimpi 
661.   Pengobatan medis/non medis 
662.   Sarana lebih mendekatkan diri kepada allah swt 
663.   Dan masih banyak lagi rahasia-rahasia ilmu karomah jagad asma’ul husna ini yang nanti akan merasakan sendiri 

manfaatnya setelah mengamalkan. 
 
 
Mahar 300.000 
BANYAK ORANG YANG TELAH MENGELUARKAN JUTAAN RUPIAH HANYA UNTUK MENDAPATKAN ILMU LANGKA 
INI.MAHAR YANG TIDAK SEBERAPA INI TIDAK ADA ARTINYA DIBANDINGKAN DENGAN MANFAAT YANG 
DIDAPAT,MAHAR  HANYALAH SEBAGAI IJAB QOBUL SODAQOH KEPADA GURU YANG TELAH MENGIJAZAHKAN ILMU 
INI. 
BIMBINGAN LANGSUNG SAMPAI AHLI MENJADI PARANORMAL S UNGGUHAN  BUKAN PARANORMAL 
MAINAN.DALAM MEMBANTU SESAMA YANG MEMBUTUHKAN  
 
 


