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KATA PENGANTAR 

��
Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, shalawat dan salam semoga 

dianugerahkan pada panutan alam Nabi Besar Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wasallam.  

Keimanan hamba Allah terutama di bulan suci Ramadhan yang senantiasa 
menggejolak di benak hatinya, maka amal shalehnya pun akan lebih banyak 
ketimbang amal salahnya. Melaksanakan ibadah, seperti shalat tarawih di bulan 
suci Ramadhan tidak akan terasa berat baginya, bahkan senantiasa menggema 
keni'matan ibadah yang dirasakannya. Karenanya semakin kuat iman seseorang, 
akan semakin banyak merasakan ni'mat ibadahnya seperti shalat tarawih, bahkan 
kecenderungan jahat pun akan menipis darinya, dan akhirnya dapat menghilang 
sama sekali. 

Pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan seperti shalat tarawih merupakan 
amalan yang paling efektif untuk mencegah perbuatan keji (al-munkar).  

Buku kecil ini mengajak kita semua untuk bersama-sama melatih diri 
(riyadhah), malakukan hubungan vertikal kepada-Nya melaui shalat tarawih di 
bulan Ramadhan serta dzikir dan doa-doanya. Semoga buku kecil ini manfa’at 
bagi kita, dan dapat menghantarkan kita kepada keridhaan-Nya. Amin. 
 

 

 

Cemplang Baru, 27 Rajab 1428 H. 
 
 
 
 
 

K.H. Drs. BADRUDDIN HSUBKY, M.H.I. 

PETUNJUK PRAKTIS  

SHALAT TARAWIH 
Oleh: K.H. Drs. Badruddin HSubky, M.H.I. 
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A. Dasar Hukum Shalat Tarawih 

Dinamakan shalat tarawih karena dilakukan dengan santai (istirahah), atau 
tidak tergesa-gesa. Mengapa harus santai? karena panjangnya bacaan ayat Al 
Qur'an yang dibaca waktu berdiri shalat tarawih. Dalam sebuah Hadits riwayat 
Imam Bukhari Muslim: 

���������	
��������	��������	����������������������������������� ��	���!����"�����	�"�#�������������
�����$��%�����&����'�(�)�����* "+,������-�.���"�/��$�����.0�1�2	3	4"	$�����	����	������5�6���$���/
�-�+�������7�8��9�����/	��	
"	:"�/�;�<���=>?	1�����>3��	�����@ ��%A.�%�	��B ���C��+(�8�;	$��!�����������D
"�/�,��E��

“Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam beberapa kali di 
tengah malam bulan Ramadhan keluar rumah untuk melaksanakan shalat malam, 
dan shahabat pun mengikutinya. Semakin hari semakin betambah banyak 
pengikutnya. Namun pada malam keempatnya Rasul tidak keluar lagi, dan pagi 
harinya Rasul bersabda: “Aku khawatir shalat malam Ramadhan itu menjadi 
wajib bagi kamu dan kamu tidak mampu melaksanakannya”.1 

Dalam hadits Bukhari disebutkan:  

����FG "�/�H����-��	?���������������-�%����'�9������-���&�I+�����'�9�������������-JD����"	K	
"	:��+L	��M�=
���&���N���B ��������-%�����	��O�	�"�#�����P�Q�R7	���	����,����������S����G "�T�5%�����(�)�&�U�'

RV�W	$X��	A�;��YZ��[��	��* "+,����	���>:�6X���2>!�+��������������)%A�,�X���26XX���2�	$�>!�+������-������.	1�2
���&��	
"	K	$�U>\�]+���=X�L�O	�����̂	_̀�]�B �8�&�����	��M��	�����U>!	a��	��	�"	3	��F'�I����F̂M��"	:��

	������/�8�&�(	$��b�D���+�>4X���->���	c����-���8���+�>4�UFd�����8���B ��R7	���	���* "+,�����M����>�

                                                           
1 (Muhammad Syatha al-Dimyathi, I’anah al-Thalibin, Juz I hlm. 265) 
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	���e��26��-��"	:� �?	1�2���/�f� E��&�� 	
"	:=%��� �B �&�8L���9>7���'��"�/�,��� 	����"�,�6� ��;������ U�g�h�]
���>!�#%$	�����������6�U	������>K�6����;�	�+�	��	������>K�6�* "+,������!�����������	��iE 

“Dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Jubair dari Abdurrahman bin Abdul Qari, 
bahwasanya ia berkata: “Di suatu malam Ramadhan aku (Abdurrahman) keluar 
bersama Kalifah Umar bin Khathab r.a. kesuatu masjid. Maka terkejut aku dan 
Umar, karena orang-orang sudah terbagi berpisah-pisah (dalam shalatnya), ada 
seorang yang shalat sendirian, dan ada orang yang shalatnya diikuti�
(dimakmumi) oleh yang lainnya. Kamudian Umar berkata:� “Aku� mempunyai 
pendapat, “Bagaimana jika mereka shalatnya dikumpulkan dalam suatu imam, 
tentu akan lebih baik”. Kemudian Umar pun tetap berpendirian (meniatkan) 
untuk mengumpulkan mereka dalam shalat (berjama’ah). Dan akhirnya Umar 
memerintahkan kepada Ubai bin Ka’ab, agar mereka shalat dengan berjama’ah. 
Kata Ubai bin Ka’ab, kemudian aku keluar bersama Umar pada malam yang 
lainnya melihat para shahabat telah melakukan shalat tarawih berjamaah dengan 
satu imam. Umar berkata: “Sebaik-baiknya bid’ah adalah berjama’ah shalat 
tarawih ini. Orang yang tidur dahulu sebelum tarawih, adalah lebih utama dari 
pada yang tarawih. Maksud Umar adalah: “Mengakhirkan shalat tarawih”. 
Namun sahabat yang lainnya tetap melaksanakannya di awal malam hari”. 
(HR.Imam Bukhari),2 

Seyogyanya umat Islam yang shalat tarawih memanjangkan bacaan 
shalatnya ketika berdiri disertai khusu' (konsentrasi) dan tawadhu' (rendah diri), 
tidak seperti yang terjadi di akhir zaman ini, banyak masyarakat yang shalat 
tarawihnya dengan tergesa-gesa hanya sekedar memperbanyak jumlah bilangan 
raka’at atau untuk mengejar 23 tiga rakaat.  Sayyid Abdullah al-Haddad 
menasihatkan umat Islam di dunia dalam kitabnya al-Nashihah: “Hati-hatilah dari 
pelaksanaan shalat tarawih yang telah banyak dilakukan oleh masyaratkat pada 
umumnya, mereka melakukanya dengan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban 
shalat dan rukunnya seperti tidak tuma’ninah dalam ruku’, tidak fasih bacaan 
fatihah dan sebagainya. Menurut al-Hadad: “Perbuatan mereka ini hakikatnya 
                                                           

2 Shahih Bukhari, Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon, (tt). Juz I 252). (dan hadits yang sama 
maksudnya dijelaskan oleh Muhammad Sulaeman al-Maghribi, Jam’u al-Fawaid Min Jami al-
Ushul wa Majma’ al-Fawaid, Dar al-Qiblah li al-Tsaqafah al-Islamiyyah al-Mamlakah al-
Arabiyyah al-Suudiyyah, Cetakan ke II thn. 1988 M/1408 H Juz I, hadits no 2281, hlm. 333).  (dan 
hadits yang sama maksudnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim berasal dari Abi Dzar r.a., 
Ibnu Quddamah, Al-Mughny Dar al-Hadits, Makatabah al-Jumhuriyyah, al-Arabiyyah (tt). Juz II 
hlm. 166). 
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tertipu/terbujuk oleh syetan. Syetan bertujuan untuk mengahancurkan keimanan 
dan ibadah seorang muslim di bulan Ramadhan pada khusunya. Hati-hatilah 
jangan sampai kamu dikuasai dan dikalahkan oleh syetan, sehingga terjerumus 
karena ibadah tarawih”. 3  

Salah satu keterangan yang menjelaskan bahwa shalat malam Ramadhan 
dipandang sama dengan shalat tarawih adalah pendapat Imam Nawawi: �:�b"���	�"�#����

�-� >!2�<�6�j6������+;��� �?	1�2  “Melaksanakan shalat qiyamur ramadhan juga akan mendapat 
pahala seperti melaksanakan shalat tarawih”.4 

Adapun dasar hukum yang menjelaskan bahwa shalat tarawih 
dilaksanakan dua puluh rakaat adalah Imam al-Baihaqy meriwayatkan dengan 
sanad hadits yang shahih, bahwa  para shahabat nabi melaksanakan shalat tarawih 
dua puluh rakaat pada masa Umar bin Khathab. Kemudian Imam Malik r.a. 
meriwayatkan dalam kitab al-Muwatha bahwa para shahabat melaksanakan shalat 
tarawih dengan 23 rakaat. Lanjut Imam Baihaqi  ketika sedang menjelaskan hadits 
nabi bahwa shalat tarawih di malam Ramadhan menjadi 23 rakaat  itu, karena 
ditambah dengan witir tiga rakaat. Pelaksanaan tarawih dua puluh rakaat ini 
awalnya bukan shahabat penduduk Madinah. Karena penduduk Madinah 
melakukannya 36 rakaat.5  

Imam Abul Qasim Abdul Karim al-Rafi’i menjelaskan: “Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam melaksanakan shalat tarawih dua puluh raka’at 
selama dua malam, dan pada malam ketiga para shahabat nabi telah berkumpul di 
masjid untuk melaksanakan shalat dua puluh rakaat dengan berjamaah, namun 
nabi tidak nampak, pada keesokan harinya Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam ditanya oleh shahabat: “Ya Rasul! mengapa tidak shalat di Masjid lagi, 

jawab Rasulullah: ���C"�/�L��>K���T.�	1	$���>3��	�����@ ��%A.�%�	��B ���  “aku khawatir (jika tarawih di 

masjid) shalat tarawih itu diwajibkan atas kamu, kemudian kamu sekalian tidak 
mampu melaksanakannya, (karena panjang bacaannya, seperti hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam Malik)”.6 Dalam kitab al-Mughni, Imam  Ibnu Qudamah 

                                                           
3 (Muhammad Syatha al-Dimyathy, I’anah al-Thalibin, Dar al-Fiqr, Beirut Libanon (tt) 

Juz I hlm. 265-266). 
4 (Muhammad Syatha al-Dimyathy, I’anah al-Thalibin, Dar al-Fiqr, Beirut Libanon (tt) 

Juz I hlm. 265-266). 
5 (Muhammad Syatha al-Dimyathi, I’anah al-Thalibin, Juz I hlm. 265). 
6 Imam Abul Qasim Abdul Karim al-Rafi’i  al-Qaizuny, Al-Aziz Syarah al-Wajiz,  al-

Ma’ruf bi Syarah al-Kabir, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut,  Libanon, Cetakan ke I, tahun 1417 
H/1997 M, Juz II hlm. 132). 
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mengutip pendapat Imam Malik bahwa dua puluh rakaat shalat tarawih adalah 
pendapat yang mukhtar (pilihan), karena pendapat Ibnu Shalih Maula al-Taumah, 
yang menyatakan bahwa shalat tarawih itu 41 rakaat ditambah witir lima rakaat, 
menjadi 46 rakaat adalah pendapat yang dhaif (lemah).” 7   

Adapun hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad shallallahu 
‘alaihi wasallam melaksanakan qiyamur ramadhan  delapan rakaat ditambah tiga 
menjadi sebelas rakaat adalah berasal dari riwayat Imam Malik dari  Abi Sa’id al-
Maqbari dari Abi Salamah bin Abdurrahman. Abi Salamah, ia bertanya kepada 
Aisyah: “Bagaimana shalat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di bulan 
Ramadhan?”. Aisyah menjawab: 

�$�'6�D��6�	�"	c"�����	�"�#�������	_�	����"�]����	k����$	?���C���M�'�I�O���X���26�R7�8	c����U"l8�-��	��
�.�	1	$�)	m+��/�,�)I������%
����X���26�+�>4�U+��/����>n��.�	1	$� "l8�-��	���)	m�+��/�,�)I������%


>4�U+��/����>n��X���26�+��"R4	1	4��E����	
�����"�6�B %�>K	$.�%�	��	!�9	:�b"�,�.	���.��	
"	:����=	7�Cf�"���"�6�
�O�����"��"�,�.�����,����������9%�	:�b"�,�6�	_E 

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menambah shalatnya sebelas 
rakaat, baik di bulan Ramadhan atau yang lainnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam pertama shalat empat rakaat”. Kata Aisyah kepada Abi Salamah: 
“Engkau (wahai Abi Salamah) jangan bertanya tentang baik dan panjangnya 
shalat Rasulullah empat rakaat itu”.  Kemudian Rasulullah shalat lagi empat 
rakaat. Lanjut Aisyah: “Engkau jangan bertanya lagi (hai Abi salamah)  tentang 
baik dan panjangnya shalat empat rakaat itu”. Kemudian Rasulullah shalat witir 
tiga rakaat. Aku (kata Aisyah) bertanya kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah! 
apakah engkau tidur sebelum witir?” Rasulullah menjawab: “Wahai Aisyah 
sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku tidak pernah tidur”. (HR. Imam 
Bukhari) 8,  

Hadist riwayat Aisyah itu bukan menunjukkan shalat tarawih, tetapi 
maksudnya adalah shalat qiyamulail atau (mungkin) shalat tahajjud, karena jika 

                                                           
7 (Ibnu Quddamah, Al-Mughni jiz II hlm. 169). 
8 Shahih Bukhari,  Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon, Juz I hlm. 252-253). (Dan Muhammad 

Sulaiman al-Maghribi, Jam’u al-Fawaid Min Jami al-Ushul wa Majma’ al-Fawaid, Dar al-
Qiblah li al-Tsaqafah al-Islamiyyah al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyyah, Cetakan ke II tah. 
1988M/1408 H Juz I, hadits no 2282 hlm.333). 
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yang dimaksud shalat yang delapan rakaat itu adalah shalat tarawih, berarti di 
bulan syawal dan bulan-bulan lainnya juga, boleh ada shalat tarawih. Bahkan 
dalam mengomentari maksud hadits di atas Syeikh Jaenuddin al-Malabary dalam 
kitab Fathu al-Mu’in mengatakan: 

������	�	$��-��	��	��"�/,����"l8+j�2�.��� ��<J# ��������2�8�������op/eq����7+,��� 	1�r��E��
“Jika shalat tarawih dilaksanakan empat rakaat dengan satu kali bacaan salam, 
maka hukumnya tidak sah, hal ini berbeda dengan shalat sunat zhuhur, ashar dan 
dhuha”. 

Namun Muhammad Syatha al-Dimyathi mengatakan: 	����-�8��� "�,�/	�� "���	c>a��  
“Bukan hanya empat rakaat, namun juga lebih dari itu. Jika shalat tarawih 
dilaksanakan satu kali membaca salam, hukumnya tidak sah.  

���l'��"���	�"	c�%��O��"l&���"��s_�O%A�L��	���B +<���R1�"RK	�%T�E��
Tidak sah shalat tarawih empat rakaat atau lebih dengan satu kali salam, jika 
dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukumnya. Dan jika tidak tahu 
hukumnya dan tidak sengaja, shalat itu menjadi sah seperti shalat sunah mutlak 
lainnya”. (Muhammad Syatha al-Dimyathi). 9 

Namun perbedaan pendapat ini, hanya dalam jumlah rakaat, bukan 
perbedaan dalam substansi shalat qiyamullail di bulan Ramadhan. Dalam hal ini, 
mari kita perhatikan kaidah ushul fiqh dalam kitab Jam’ul Jawami oleh Imam 
Tajuddin al-Subky: 

%�����&�)	m	��	V�O���"�;��)�.�"�S��"�8�.""	T	:t%���+j���	�V�O����(�-�N�&��"�8�&��"�&/�,E��
“Jika ada dua persoalan senantiasa  ta’arudh (dipertentengkan), maka dua-
duanya dapat digugurkan. Namun jika kedua masalah itu dapat dan  shah 
dikumpulkan, maka kedua-duanya  itu hendaknya dikumpulkan (dilaksanakan)”. 
(Imam Tajuddin al-Subky) 10, 

Jadi yang paling adil (baik) ibadah tarawih di malam bulan Ramadhan itu 
adalah sebagai berikut: Pertama, ummat Islam dalam shalat qiyamullail di bulan 

                                                           
9 I’ananah al-Thalibin, Dar al-Fiqr, Beirut Libanon, (tt). Juz I, hlm. 265. 
10 Jam’ulJjawami’ Juz II hlm.   
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Ramadhan sebagai realisasi dari hadits Nabi 	:������b"���	�"�#�� , hendaknya di malam 

hari Ramadhan (ba'da shalat berjamaah isya) melaksanakan tarawih dua puluh 
rakaat. Kedua, setelah melaksanakan yang dua puluh rakaat dilanjutkan di tengah 
malamnya, tahajud delapan rakaat disertai witir tiga rakaat, dan atau di awal 
malam hari (ba’da shalat isya berjamah) delapan rakaat kemudian tengah malam 
harinya ditambah dua puluh rakaat yang disertai witir tiga rakaat. Jadi minimal 31 
rakaat untuk qiyamullail di bulan Ramadhan. 

Ibnu Quddamah menuturkan, berdasarkan hadits Nabi Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wasallam riwayat Abi Dzar r.a.: 

 %�����	��e�����	V�O��b��	K�%���N����,�6�+u�I��b"���v� ���2�7	��������w %��.��b"���:���/	���d �;	c�E 
�“Bahwasanya masyarakat muslim,  jika shalat di malam Ramadhan dengan 
berjamaah sampai selesai, maka shalatnya itu dinilai sama  dengan shalat satu 
malam.  

Sedangkan munurut  Abi Abdillah: 

���%��&����"�;�5%��� ��$� "�/	��8	$������'�9�����-	���'�,�7��"�&�(� E	:��x ���6��7�6��������$�	
"�-���
�������=%�	�>7��"�&�(�>!�#%$	���j�6�����+;�����$E  

“Bahwa madzhab yang dapat dipilih, pada shalat tarawih adalah dilaksanakan 
dengan berjamaah. Demikian pula pada riwayat Yusuf bin Musa bahwa  
berjamaah dalam shalat tarawih adalah lebih utama”.  

Adalah Umar bin Khatab, beliau melaksanakan shalat tarawih dengan 
berjamaah, karenanya Imam al-Mazani dan Ibnul Hakim dari golongan Madzhab 
Hanafi, juga golongan Ahmad Bin Hanbal, mereka melaksanakan shalat tartawih 
dengan berjamaah.11 

Imam Ahmad berkata: “Para imam shalat tarawih hendaknya membaca 
ayat Al-Qur’an ketika menjadi imam di bulan Ramadhan, dengan bacaan surat Al-
Qur’an yang ringan bagi makmum, sesuaikan dengan kondisi makmumnya”. 
Namun Imam Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Disunahkan bagi imam membaca Al-
Qur’an diwaktu shalat tarawih, satu kali khatam dalam satu bulan Ramadhan, agar 
para makmum dapat mendengarkan dengan baik bacaan shalat imam. Dan tidak 

                                                           
11 Ibnu Quddamah, Al--Mughni, Juz II hlm. 168. 
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sunnah atau makruh hukumnya  bagi imam dalam shalat tarawih, jika lebih cepat 
dari sekhataman membaca Al-Qur'an dalam satu bulan Ramadhan (misalnya dua 
kali atau lebih), karena dalam keadaan bacaan cepat, Al-Qur’an susah disimak 
(didengarkan) dengan baik oleh makmum. Hal ini berbeda di luar shalat sunah, 
pada bulan Ramadhan disunahkan banyak membaca Al-Qur’an, namun tidak 
boleh cepat dari satu pekan satu kali khatam Al-Qur’an.    

Dan jika masyarakat (para jamaah dan imam) sepakat untuk membaca 
surat-surat panjang dalam berjamaah tarawih, maka itu lebih utama. Dalam 
sebuah hadits Nabi SAW dijelaskan oleh Abu Dzar RA:  

�+,��� �N��� "�,�&>:X�y��������� ����	������ �������,���C��� +u�I� ��%��� "�,�.��>A�.� %�	�� "	1	A���,�8�6� z
���<+)��E��

�Kami shalat malam Ramadhan bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
sehingga kami khawatir lambat makan sahur� 12    

 

B. Cara Shalat Tarawih 

1. Shalat tarawih niatnya adalah shalat tarawih atau niat qiyamur ramadhan. 

2. Shalat tarawih dilaksanakan dua puluh rakaat dengan berjamaah. 

3. Setiap dua rakaat diselingi dengan bacaan salam. Tidak utama shalat 
tarawih jika dilaksanakan empat rakaat-empat rakaat. Bahkan 
Muhammad Syatha al-Dimyathi mengatakan tidak sah, jika tarawih tidak 
diselingi bacaan salam setiap dua rakaat, karena tarawih berbeda dengan 
shalat sunnah zhuhur atau shalat sunnah ashar. 

4. Waktu shalat tarawih dilaksanakan antara shalat ‘isya dengan waktu fajar. 
Menurut Syeikh Ibn Hajar al-Haitamy:� “Shalat tarawih lebih utama 
dilaksanakan pada awal malam”. Berbeda dengan Ibnu Hajar al-Haitami, 
Syeikh Khulaimy mengatakan: “Shalat tawarih lebih utama dilaksanakan 
setelah tidur, yaitu dilaksanakan di tengah malam”. 

5. Tidak ada ketentuan ayat atau surat Al-Qur’an yang dibaca pada setiap 
rakaat shalat tarawih. Namun para ulama (yang melakukan tarawih dua 
puluh rakaat) membaca  Al-Qur’an dari surat Al-Kautsar sampai surat Al-

                                                           
12 Ibnu Quddamah, Al-Mughni, juz II hlm. 169.    
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Lahab (tabbat) dalam setiap dua rakaat tarawih, mereka melakukanya 
karena untuk memudahkan bilangan tarawih dua puluh rakaat. 

 

C. Bacaan Jamaah (Ma’mum) Dan Muraqy (Bilal) 

1. Selesai shalat isya, dan wiridnya yang mu’tabar serta shalat sunat rawatib 
(ba’diyah-nya), kemudian jamaah membaca: 

	_ ���H	_�g�'�I��������_�O���	��O�6%����	��U�	���w���w %�&�%����	����B ���&6������<6�'�&�<����]
	���X�!>c���Y��6�'	:��F{���H�|} 

�)�L0	m>�	�"�8�.����������R1�#	$��w�����R7�&�I��+��R7�&�8�LE��
“Kami mohon kepada-Mu ya Allah, karunia, nikmat dan rahmat”. 

2. Bacaan Muraqy (Bilal) 

a. Selesai bacaan kalimah di atas, maka muraqy (bilal) membaca: 

���0������O�	����	���e��26���;	3�f	1��X���9+,����"0�6�U�"�/J6	����e����%��,��	�����6�h�����X�����������	�������&
"�&�����)�.|~�EX�!���+�/s��	�	������X�'���	������F'+&�<��"�LX������
���F'+&�<��"�L�'E 

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya membaca shalawat kepada Nabi. 
Hai orang-orang yang beriman bacalah shalawat dan salam sebenar-benarnya 
kepada Nabi“ �Ya Allah sampaikanlah shalawat kepada junjungan kami Nabi 
Muhammad dan para keluarganya”. 

b. Kemudian muraqy (bilal) Membaca: 

	7+,����e����R7��"�&����j�6�����+;��������>3�&�I�� E  
“Marilah kita shalat tarawih berjamaah, semoga kamu sekalian dirahmati Allah” 

                                                           
 13 Kalimat di atas juga bacaan jama’ah haji ketika wukuf di arafah. HR. Imam al-
Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, juz II lm. 184. Al-Albani mengatakan bahwa hadits riwayat 
tersebut adalah hasan, Al-Albani, Al-Ahadits al-shahih,  hlm. 6.  
 14 QS. Al-Ahzab ayat 56.  
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c. Bacaan makmum ketika menjawab muraqy (bilal): 

	�>?	1+2��	_�������_�O���	��O�Y'+&�<�������>
���+�   ��
���	��X�!���+�/	�����X��������F'+&�<��"�L�'�	����X�����
����'�F'+&�<��"�L 

“Ya Allah sampaikanlah shalawat kepada jungjunan kami Nabi Muhammad dan 
para keluarganya”. 

d. Setiap selesai shalat dua rakaat tarawih, hendaknya diselingi dengan 
membaca kalimat-kalimat di atas,...... dan imam membaca kalimat 

����e�����	�����  Sedangkan ma’mum menjawab dengan kalimah: 

	�	_���?0�1+2��Y'+&�<�������_O���	��O������>
�����  

���	�/X�!���+�	����X������	������F'+&�<��"�L�'����
X�����F'+&�<��"�L�'  
e. Tidak dilarang jika dibaca doa kamilin atau doa Ramadhan pada 

setiap selesai dua rakaat. Namun jika terasa berat, maka doa kamilin 
dibaca setelah selesai shalat tarawih dua puluh rakaat. 

f. Selain bacaan shalawat di atas, juga ada bacaan lain, setiap selesai 
empat rakaat shalat tarawih yang dibaca oleh makmum atau muraqy: 

• Setelah empat rakaat pertama membaca: 

	�%�>7	A�����5�%�0�+�>
���X��'-	��"�L��F�%3�-��X�2 ����,����������S������6�'E 
• Setelah empat rakaat kedua membaca: 

	�	A0�����5%�>7���L"�a���X����'"�L��&�����-�%�������������S����G "�T�5�,�E 
• Setelah empat rakaat ketiga membaca: 

	�%��>� ��"�a����7	A�����5X����'"�L�%a�>�"�&��-���A�����,����������S���	�"E 
• Setelah empat rakaat keempat membaca: 
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	�%�	A�����5X�����N-��+����>7'"�L�J�����	c�+������/����������b��,����������S���E�|�  ��
D. Witir Disertai Doa Qunut  

1. Jika bulan Ramadhan sudah sampai pada pertengahan bulan atau sudah 
15 hari, maka dianjurkan membaca qunut Ramadhan yang bacaannya 
seperti qunut shubuh dan atau ditambah dengan doa qunut nazilah (tolak 
bala)16.  

2. Pada saat akan melaksanakan shalat witir rakaat yang ketiga, maka 
muraqy atau bilal membaca: 

��	7+,�����e�������N������.�R7�8��"����� ��,>K������>3�&�I����E��
“Marilah kita shalat witir disertai qunut, semoga kamu sekalian dirahmati 
Allah”. 

E. Bacaan Doa Qunut Witir 

	�����L�'��]��+�/�$����]����&���$"�����U�B �6�'�,�$�������.�0�U�B ��	$"������&����,��$�����.����&��"�-���U�B �������
�$������&���"	������U�B ��	T��:+��H����,�	:�"�������#%K�.��w +L�W	$U��B ���#�	_�6%K��+L�O���U�w ��	������#

                                                           
 15 Bacaan keempat shahabat khulafaur rasyidin ini, merupakan pembuktian dan 
pengakuan golongan ahlussunah wal jamaah yang tidak membeda-bedakan antara salah satu 
shahabat nabi dengan shahabat yang lainnya. Semua shahabat nabi menurut ahlusunnah wal 
jamaah adalah sama adilnya dan sama kedudukannya. Hal ini sangat berbeda dengan pemahaman 
di luar ahlusunnah wal jamaah, (syi’ah). Syiah  mengklaim hanya shababat Alilah yang paling 
unggul, sementara yang lainnya ada dibawah kedudukan shahabat Ali. Pendapat ahlusunnah wal 
jamaah ini bersumber kepada sebuah sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam: 

	�"�<���-J,��"	c��X�M	��������b��(�����;�6�'�;%:������;�6�'�;�]��
“Para shahabat-ku adalah bagaikan bintang, kemana saja kamu mengikuti maka dari sanalah 
kamu akan mendapat petunjuk”  
Sebagaimana para shahabat nabi tidak berbeda kedudukannya, demikian pula ahlusunnah wal 
jamaah, mengakui bahwa kedudukan para shahabat nabi adalah di bawah kedudkukan nabi 
Muhamad shallallahu ‘alaihi wasallam. Karenanya jika disebut nama nabi, ahlusunnah wal 
jamaah juga menyebut nama shahabat khulafaur rasyidin, seperti ketika mereka melaksanakan 
shalat tarawih. 
 16 Imam al-Hasan meriwayatkan bahwa Umar bin Khathab memerintahkan kepada Ka’ab 
agar mengumpulkan shahabat lainnya untuk melaksanakan shalat tarawih berjamaah 20 (dua 
puluh) rakaat, dan Umar bin Khatab tidak membaca doa Qunut melainkan setelah separuh bulan 
Ramadhan. (Ibn Quddamah, al-Mughmi, Juz II hlm.  ) 
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	_�U�B ��	����� ����� e
�h0p6U�B �6�i"��� ����� JD�������� "�,+-��� �B %c��"�9�.���B ��	�"�8�.|����w 	���
��B ���#	:�"����	����'�&�<%�����	_��B �6�i"��������JD�8�6|���������8�.������	����	�"X�������"�L�'

+,���F'+&�<��9X��%��X����X������	��������������������������9�<��|�E��
“Ya Allah, tunjukanlah aku (ke jalan lurus) seperti orang yang Engkau telah 
tunjukan padanya, afiatkanlah aku, seperti orang yang Engkau telah afiatkan, 
uruslah aku, sebagaimana orang yang Engkau telah mengurusnya, berkahkanlah 
rizki yang Engkau telah berikan pada-ku, peliharalah aku dari segala kejahatan 
yang Engkau telah menentukannya, �sesungguhnya Engkaulah yang 
menentukannya, dan tiada yang dapat mengalahkan Engkau. Sesungguhnya tidak 
akan hina orang yang Engkau telah memuliakannya. Engkau Maha Suci dan 
Maha Mulia ya Rabbana. Tidak akan mulia orang yang Engkau telah hinakan. 
Dan semoga rahmat dan salam-Mu ya Allah dianugrahkan kepada nabi 
Muhammad nabiyyil ummiyi, kepada keluarga dan shabanyat semuanya”. 

                                                           
 17 (HR. Ahmad Abu Dawud, al-Nasai, Al-Turmudzi dan Ibnu Majah. Ibnu Hajar al-
Asqalany, Bulugh al-Maram, hadits no 328, hlm 62). 
 18 Ibid, (HR. Imam Tabrany dari Imam Baihaqy) 
 19 Ibid. (HR. Imam Nasai dalam riwayat yang lainnya). Ibnu Hajar dalam takhrij hadits 
Imam Nasa'i yang ia kutip dari kitab al-Adzkar Imam Nawawi, bahwa tambahan kalimat 
“Washalallahu…..”ini adalah gharib (ganjil), karena nama Abdullah bin Ali tidak dikenal di 
kalangan ahli hadits. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa doa 
qunut di atas yang haditsnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang berasal dari Abdurrahman bin 
Harmaz dari Tsaqbah bin Abi Maryam dari Ibnu al-Hanafiyah dari Ibnu Abas. Periwayatan hadist 
ini juga dhaif, karena ada nama Abdurrahman bin Harmaz, ia adalah majhul (tidak diketahui 
dikalangan ahli hadits). Karenanya –menurut Ibn Hajar al-Asqalany—do'a qunut shubuh 
dengan �������L'�p�]��+�/�������B �6�'�]����&���$"�,�$���$�&���B ��	$"�����EEEEE�  adalah dhaif. Namun mengapa oleh kebanyakan 

ulama Syafi'iyyah do'a itu dipakai dalam do'a qunut shubuh?. Alasannya: Pertama: Karena dalam 
keutamaan beramal, makna hadits itu sangat baik dan unggul, sehingga tidak menafikan untuk 
diamalkan di waktu qunut shalat shubuh. Kedua: Dijelaskan dalam sebuah hadits riwayat Anas 
bin Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan al-Bazzar, r.a.: 

������	
��["���������>
���������	������������%K�6���� �,��$	$��+;�I����(	A%�������LJ'�������"��
“Rasulullah s.a.w. senantiasa membaca do'a  qunut fajar sampai beliau wafat”. 
(Muhammad Sulaiman al-Maghribi, Jam’u al-Fawaid Min Jami al-Ushul wa Majma’ al-
Fawaid, Dar al-Qiblah li al-Tsaqafah al-Islamiyyah al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyyah, 
Cetakan ke II tah. 1988M/1408 H Juz I, hadits no 1476 hlm. 216-217).  Perbedaan para ulama 
dalam masalah qunut shubuh adalah karena dalam hadits di atas terdapat kalimat al-fajar. Apakah 
fajar itu maksudnya shalat shubuh atau shalat witir mendekati fajar , pen). 
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F. Do’a Kamilin (Mohon Kesempurnaan Iman)20
� Dibaca Sesudah Shalat 

Tatawih 

	����%��8����+�/"�,�-�%"�6�v"�&������"	c����U�����	A���f���X�i�̀���w �#�U���6�������	�+2�"�I��?�$�q�����U���
	$��?"	c+D���"�������U�����"�&������U����9���"	n����'�,���%�"�-���U��������������%A�8���M�'/��;X�)�&�3�U����
��� �����������8������0� U�����S�$"���LJ'��� ��%�� ��$��� U���6�'�]��[��0���k���� �?��%�"�-��� U����9	K��̂"�#
X�S���� U�������"�H� �̂"�&�8+,�"�-�c��	������ U���6%��� ��6	1�9��-�"��� "�6��� U������ �B �<�.��� �̂���X���"�L'

	����F'+&�<��	��������0����������"���K%����b���6���������7���f"�����U���6�	��O����@ ����<%�����i�����U���6�
%�����$+,�(��i��7������U������	���F���I��������U���6�'��"	:��7�����	3%����?���6�������X���D�;��F��������U����
������F*'�,�����������;���9����������U�����)9�	��;��F�"�9�6�i�%���b�"�8	n��������U�������c	���7+,�(������
	��F��9����2��F!�)���-	��������-���"�H������A"��������	c������F*%m���8��B �&�8�L	�����6�h���� �N���U����

+,�����������/��	����9X����������X�2��X�'��������K�6�����̂��'�/JC����U"RK���$����w �{	���>����)�I���U�����<��"+2 ��
%����w ���	V������������>!�#	A�	c	A���-�����""l&�����E�	����$�"�,%��8����+�/]����7	A�6��+C����7	���������g�h
�7	c��"�9&%�����%��� �̂��'�8J)��� ����� U��������9%K�&�	_�%�� ����� "�,%��8�(�.%��� �̂"���K�H0����6�i��i���&� E���

����	���� ���� ��K%���� ������� ������X���'��� F'+&�<�� "�L�	���� ����� ������9�<��	�� ���U�����8�&��
"�6��w �;�&�I��-�������&�I�+�������I��	�E��

“Ya Allah berikanlah pada kami keimanan yang sempurna, untuk dapat 
menunaikan segala kewajiban kepada-Mu, untuk senantiasa memelihara shalat, 
                                                           
 20 Doa ini disusun oleh ulama shalafushalih, setelah shalat tarawih menjadi suatu ibadah 
ritual di bulan Ramadhan. Menurut Muhammad bin Muhammad al-Maghribi dalam kitabnya 
“Jamul Fawaid”, ulama menyusun doa tarawih karena di zaman Nabi tidak ada shalat tarawih yang 
ada adalah qiyamullail.   
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untuk menunaikan zakat, untuk senantisa mencari (keridhahan) yang ada pada 
sisi-Mu, untuk senantiasa mengharap ampunan-Mu, untuk senantiasa berpegang 
teguh kepada petunjuk (Al-Qur'an), untuk senantiasa menjauhi perbuatan yang 
sia-sia, untuk ber-zuhud dari dunia pemberian-Mu, untuk cinta mencari akhirat, 
untuk meridhai segala ketentuan-Mu, untuk mensyukuri nikmat, untuk bersabar 
dari segala musibah, untuk dapat berjalan bersama bendera keagungan Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, untuk sampai kepada haudh (sungai 
yang menghilangkan rasa haus di hari qiyamat), untuk dapat masuk ke dalam 
surga, untuk dapat duduk di atas dipan kemuliaan, untuk dapat mengawini para 
bidadari, untuk dapat memakai pakaian kebesaran dari sutra tipis, sutra tebal, 
dan kain wol yang indah, untuk dapat memakan makanan surga, untuk dapat 
meminum air susu dan madu yang jernih yang disertai nampan dan cangkir 
cantik dari sumber mata air surga yang terus mengalir, bersama orang-orang 
yang telah Engkau berikan nikmat (Iman-Islam) kepada mereka, yaitu dari 
golongan para nabi, shidiqin, syuhada dan orang-orang shaleh. Dan sebaik-
baiknya teman adalah mereka, itulah karunia Allah yang paling utama, dan 
cukuplah Allah Dzat Yang Maha Mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami pada 
malam yang mulia dan barakah ini, dari golongan orang-orang yang berbahagia 
yang diterima amal baiknya, dan janganlah kami dijadikan orang-orang yang 
celaka yang ditolak amalan baiknya. Semoga shalawat Allah dianugrahkan 
kepada makhluk yang sempurna, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad, para 
shahabat dan keluarganya. Birahmatika Ya Arhamar Rahimin”. 

 

G. Dzikir Sesudah Shalat Witir 

%��� 	�"�<�9�%��� �w ���&�*��J'>K�|��×}��9�� U� 	�"�<�V%��� M��� �w %�&�%��� �� ��>3	��&�×}��U
%���MV��	�"�<�9�?+D�8���%������7�&	q�8�%��%������?���'>K�/���9����7������"	T%�J)���%����
	1�(���%����
"�&�(

                                                           
 21 Ubai bin  Ka’ab  meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. jika selesai shalat witir, beliau 
membaca “ Subhana al-Malik al-Quddus”. (Ibnu Quddamah, al-Mughni, Al-Nasyar Makiyyah al-
Jumhur al-Arabiyyah, Juz II hlm. 165). Dan  HR. Imam Nasa'i, Sunan Nasa'i Juz II hlm. 244. Dan 
menurut Imam Dar al-Quthni, Rasululah s.a.w. memanjangkan bacaannya tiga kali, (Sunan Dar 
al-Quthni  Juz II hlm. 31). Menurut pentahqiq hadits ini, Syuaib al-Arnauth dan Abdul Qadir al-
Arnauth, hadits ini shahih, (Zad al-Ma’ad,  juz I hlm. 337). 



 16 

%����	3"�&�
����X�# ���������̂�%�����̂���%���9�3�6���̂"����%���� ����9�(���E%���	�"�<�9�%����w ���&X���<�
%��	_��M�h�����b��J�	K��6�,���b"�	_��6���� ��&��l'�-	����]�� ��>A�6	_�E�J9>:�Yz��J-���Y*��J'�JG �����"�,

�f	1�&%��J�������7	3�z���}��×}��������	�"�<�9���U���������'�&�<%���	_���������_�O���	��O�����
%c	����U��9�	_����	
���I�	_�	?+�>:��"-���_�O��%���8X����%��������q�8�E�_�O���	��O��_�%�	��'�/�H	����U���

�<����	��'�/�H	�����>
���+���l'+&�����;��	���A���0�����%�����"�S����w >�	{�)�L����	7+,�(�>V��8�L�
�-�5���������w����w �T���"+,���~��×}�E�	��������w +L�O�+�/>AY��6��	c�Y��E.%���Jd �<�x ��"	$���%A�8
��"+,����×}���	c"�6��6��E�6�x ���T0p �""�6�"�6�P�"	c��6�>����A�I"��P�"�H�×}��E�"�6�	�"�6�x ���T�

���$���	���B �L	����6��	c�"�6�������E	�O	_�������_�O����×|��� 
“Maha Suci Dzat Allah yang Quddus (Memiliki ke-Maha Sucian)”3x. Maha Suci 
Dzat Allah Yang Memiliki alam mulki (yang nampak) dan alam malakut (alam 
yang tidak nampak)3x. Maha Suci Allah Yang Mempunyai Kegagahan, 
Kebesaran, Kekuasaan, Kehebatan, Kerajaan, Keagungan, Keindahan, 
Kesempurnaan, Kejayaan, Kemulyaan, Kesombongan, Kedahsyatan. Maha Suci 
Allah, Yang Memiliki, Yang Hidup, Yang Berdiri Sendiri, Tidak Tidur, Tidak 
Mati, dan Dzat Yang Tidak Luput selama-lamanya. Maha Suci, Maha Quddus, 
Rab kita dan Rab para Malaikat dan Jibril 3x. Maha Suci Allah, segala puji bagi-
Nya, tiada tuhan selain Dia, Allah Yang Maha Agung. Tiada daya upaya 
melainkan daya dan upaya Allah yang Maha Mulia dan Agung. Aku bersaksi 

                                                           
 22 HR. Imam Abu Dawud dan Imam al-Nasa'i, redaksinya �%���MV��	�"�<�9����� ����9�(�%���� ��>3	��&����

%���3�9����̂"�6���%���7�&	q�8   Sunan Abi Dawud,  juz I hlm. 230). 
 23 HR. Imam Muslim, Shahih Muslim hadits no 35 juz I hlm. 533. 

 24 HR.Ibnu Majah: 	������	����L�O�+�/m>���w���0�7+,	��0	�����"+,���������w -��>V���  (Ibn Majah, Juz II hlm. 328). 

 25 HR. Al-Khamsah kecuali Abu Dawud (Al-Turmudzi, Al-Nasa'i, Ibn Majah, dan Imam 
Ahmad) dari Aisyah r.a.: “Aku bertanya ya Rasulullah, Apakah engkau mengetahui, kapankah 
malam lailatulqadar dan doa apakah yang aku baca? Sabda Nabi: “Bacalah olehmu: “Allahumma 
innaka ‘afuwun karim..” (Ibn Hajar al-‘Asqalany, Bulugh al-Maram, Syirkah al-Ma’arif , Haadits 
no. 724, hlm 14. Dan Imam al-Shan’anmy, Subul al-Salam, Al-Nasyir Maktabah Dahlan, 
Indonesia (tt) Juz II hlm. 176). 
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tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah 
utusan Allah. Aku memohon ampun dari dosa kepada-Mu ya Allah. Kami 
memohon masuk ke dalam surga dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari 
murka-Mu dan siksaan api neraka 3x. Ya Allah sesungguhnya Engkau adalah 
Maha Pemaaf dan Maha Mulia. Engkau mencintai pemaafan, maafkanlah kami 
3x. Hai Dzat Yang Maha Mulia. Hai Dzat Yang Kasih Sayang, Hai Dzat Yang 
Mencukupi, Hai Dzat Yang Memelihara dan Hai Dzat Yang Menyembuhkan 3x. 
Hai Dzat Yang Maha Kasih Sayang dan  Hai Dzat Yang Memenuhi janji. Ya 
Allah, Dzat Yang Maha Mulia Engkau adalah Allah. “  Tiada tuhan selain 
Engkau” 100x. 
 

H. Doa Setelah Shalat Witir/Tarawih 

	_����	��O�O�������_���������>
������Y'+&�<������������	��������"���<�L�"�/��	����U��������"�/��	���
L�"�/��	������� ��&�L0̂"�H�%��O�>� �8�9��.����	�"�8����%����0��,�������E	V���	�����"�-��	T��+C��������"

U������+�����-�����I+������&�I+�����������)�E	������'�&�<%���X�G%������&�	�"�8�E	����X�!���+�/	������
X�����F'+&�<��"�L�'�����������	�������������������
�������E��
|E 	�%!�8���� +�/s����i�9�L���6�i�� "�,�,�6X���� "�,�����F'+&�<�������	�������� ����� U��������"�,��	1���O

%����b	1���O&�)������U����&�%���	�"�&�6�O�"�,�L"�&�6�O&���U�����,���̀�0	?	1���"�,�.	1���%���U�����8H�"�5
��"���:��%����b"��:��"�,�A�f"�5���U�����>c���"�,����%����Z��>cX�����;&���U���������i��(��"�L�i��(�
%��X���#�;&��� U���������"+2 ��� 	
"�&��	�� "�,	�"�&��	���� U�����<��L%��� 	7+�L�� "�,�;+�U�����2���5&����
�����	",��"��%����b"��%����G ��L>V�"�,�-��L>V���U����A�f�"�5���;�)&���6��A�E"�,�&	�	��"�,+-������"�,�)>A�L	��
%��O ���"�,	�����A���.���	��%��������"�,�L��>3�,	��"�,�&�I���.���6����"�5E 

“Tiada tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Semoga Allah 
menganugrahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad. Di atas kalimah 
tayyibah kami hidup, di atas kalimah thayyibah kami mati, dan di atas kalimah 
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thayyibah pula kami akan dibangkitkan. Insya Allah kami masuk golongan orang-
orang yang selamat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang 
terkutuk. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Rahman dan Rahim. Segala 
puji bagi Allah seru sekalian alam. Ya Allah semoga Engkau sampaikan shalawat 
dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. 
Ya Allah, jadikanlah agama kami (Islam) sebagaimana agamanya Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam., ke-Islaman kami ini sebagaimana 
Islamnya kaum muslimin, keimanan kami sebagaimana keimanan kaum 
mukminin, shalat kami sebagaimana shalatnya orang-orang yang khusu', shalat 
malam kami sebagaimana shalat malamnya orang yang takut kepada-Mu, ruku' 
kami sebagaimana ruku'nya orang yang tetap ruku', sujud kami sebagaimana 
sujudnya orang yang rendah diri, amal kami sebagaimana amalnya para shalihin, 
niat kami sebagaimana niatnya orang yang ikhlas, puasa kami sebagaimana 
puasanya orang yang takut kepada-Mu, dosa kami sebagaimana dosanya orang 
yang diampuni. Ya Rabbana, kami telah berbuat zhalim kepada diri kami, jika 
Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami masuk pada 
golongan orang-orang yang merugi”. 

�E �f"+)��� �x 	:��� ��/	��O�-�	���>��-"�9���U�w�	V	_�%���-� ���̂���	K>A�(�-"�,���U�w���>7�,���A����B 	A	:�
%���c"�)�&����	����%���	�������6�U�w ����	c���<�-��!�I"����	��O��[����(�7�I"���� �w �;�&�I�� 
����L�w �;�&�8E ����O %��O �B �,>c 	_�b��%3. �$�	h]������/+H�X�2 ����+C����b"���������_�O��x �6

�� 	���	��w 	���$�������"��������&	$�U��%����d �L%h&%�X���2&	V�O�����	k������-��L>V����<�-���$����
	4�����"�E	_��B �,>c�%��O�����O��_�O���I���.��f"�T�����U������"�8%�������&	$�U�����8���B �,>c�%��O
	_�� �_�O� >!�9%K�.%��X�2	K&%���� ���&	$� U��������"�8���6��E����O��["	$��� U	���&�f"+2 ��� �j�-��� �
%���L��� U	���&�f"	K�("%������ U	���2���5&%��� ��'���9��� ��<�L�"�,�&�I��"	$� U	���9�L%h&

���U�w �;�&�I��-�����w ���#	A-��"�,��	�����'�����U�w �;+,��������8�&��	��"�,	�����A%k�"�6��w �;�&�I��-��U�
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�&�I�+���� ���I��	������ E������	���� ���� �X����� �	������ F'+&�<�� "�L�'� ������9�<����� ����
�����8�&��	�E� 

“Ilahy, orang-orang yang memohon rahmat-Mu telah berdiri di hadapan pintu 
(rahmat)-Mu, orang-orang yang fakir (kepada rahmat-Mu) telah bersanding 
mengelilingi di sisi-Mu, bahteranya orang-orang miskin telah berlabuh di tepi 
lautan kemulian-Mu, mereka mengharapkan dapat lewat di atas arena rahmat 
dan nikmat-Mu. Ilahy, seandainya Engkau tidak memuliakan melainkan orang-
orang yang tulus dalam puasanya, maka bagaimana (nasibnya) orang-orang 
yang terus-menurus berbuat dosa jika ia tenggelam di dalam lautan dosa dan 
maksiat? Ilahy, seandainya Engkau tidak akan menerima melainkan hanya orang-
orang yang beramal, maka bagaimana (nasibnya) orang-orang yang lalai dalam 
beramal? Ilahy, telah beruntung orang-orang yang puasa, berbahagia orang-
orang yang beribadah di waktu malam, dan selamat orang-orang yang ikhlash, 
sedangkan kami adalah hamba-hamba-Mu yang berlumuran dengan dosa, 
karenanya Ya Allah rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, curahkanlah kebaikan 
bagi kami dengan karunia dan imbalan-Mu, ampunilah kami semuanya dengan 
rahmat-Mu Ya Arhamarrahimin. Semoga shalawat Allah dianugrahkan kepada 
junjungan kami Nabi Muhammad dan keuarganya serta para shahabat 
semuanya”. 

}E 	�"�,	�����;����+�/s�����/�H����U�w L�����S��-��	�"�#���������w �;�-��>K�������"�L����	���L������L�U�w
���%m���%!�8�����	",	��	��O�w �."+,����� E�'��	��+�/s��	��"l������	��	�"�#����� "�,��	�����'���6R?�' ���

R?�'�6�'���R7�,���[	�� E/Xs��	���"�;�;�� "l������	��	�"�#����� "�,��	�����'��	��+����UR7���	?�i"�]JD��� "�,%:[����
���+'�����$�%���L"	A���U�7���F7����"���F7+,�����$�"�,	�[�"�,����N	$����E���"�,%��8����+�/s��	��9	:���+&��B %�

��������"������U���"���:�����	�	��[��� ��	A	k����������O��0U����$�����;%K�8�;��"	$��w �;��"	T+'����"�&
���"��	�� E%�� "�,%:[����+�/s��	��v	���0�7��"	K�;���i���$��w �,�6X�!>c���$�F�"���[����	�"�#�������
�g����	k�E���"�,%��8����+�/s��	�%����!�]	��������w >��]	����]����6�h�s�����	���>K����I��	�"�6��w ;+�"���
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�����&�I�+���� E��� "�,%��8���� +�/s��	���� U�	�	1�I� e!�<6� ���&�X���<6��� U�������I� b��>!�&�8�6
�-����̀6���U���&	3�<&��-���U���/�-"�C�;&��.�+��I�g��>��;�6�.��	1���E�]"�H��%��8����+�/s��	��"�,	��l'

	���	_��6��	c"�6�"�,�� �� 
“Ya Allah, berilah kami kesempurnaan ibadah di bulan Ramadhan ini dengan 
keridoan-Mu, peliharalah kami dari siksaan dan neraka-Mu, dan jadikanlah 
harapan kami kepada surga-Mu. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadhan kepada 
kami  sebagai tahun yang berulang-ulang dan waktu yang panjang (untuk 
beribadah kepada-Mu). Ya Allah jadikanlah bulan Ramadhan ini sebagai tahun 
yang berkelanjutan, berikanlah kami rasa zuhud terhadap dunia yang fana ini, 
angkatlah derajat kami di surga setinggi-tingginya. Ya Allah, jadikanlah kami 
dari orang-orang yang Engkau terima ibadah puasa dan shalat malamnya, dari 
orang-orang yang Engkau ampunkan kesalahan dari dosanya, dan dari orang-
orang yang Engkau berikan kemampuan untuk taat kepada-Mu, lalu ia bersiap-
siap  menghadapi masa depannya. Ya Allah berikanlah kami istiqomah dalam 
agama-Mu pada setiap waktu, baik bulan Ramadhan atau yang lainnya. Ya Allah 
jadikanlah kami dari ahli Al-Qur'an, mereka adalah ahli-Mu dan pilihan-Mu, Ya 
Arhamarrahimin. Ya Allah, jadikanlah  kami dari orang-orang yang 
menghalalkan segala yang Engkau telah halalkan, mengharamkan kepada yang 
Engkau telah haramkan dan mengamalkan kepada ketentuan-Mu, beriman 
kepada ayat-ayat mutasyabih dan membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. 
Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai saksi bagi kami bukan yang 
memudharatkan kami, hai Dzat yang Maha Mulia”. 

~E �)�L�"+L�O�+�/s��	�	m>�%����w���M�'/�����	KJ;���%������ "	A�8�%����,���E)�L� "+L�O�+�/s��	�0	m��w >�
���UR1��"	c�"lL"�&�6�O�"l,�%K�6����U"R:�i"�����"���R1�&�����UR1+9	K�;��"l<�R7�-���.�R7	:i�"����	!�9	:

%�����U�� ���&���Q�?���A�����R7�&�I�����'�8�-%���� ���&�E�-�"�,%q	A�I��+�/s��	�%"�U�����&f�"	:��b	1���v
����-� "�,%q	A�I�%"���U���6�'�:�����b	1���v��C.�	_�&�-��B"�,�%�0̂��'��0�����	_�%���'��"�<���6�E

                                                           
 26 Muhammad bin Abdul Aziz al-Musnad, Ad ’iayatun Mukhtarah, Maktab Dar al-
Salam, Rayadh, Saudi Arabia. Cet. I  th. 1415 H. hlm. 26-36. 
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���U"�]�������	��"�L��"�&��	���������"�,%��8����+�/s��	�����������"�&��	��.������"�,���"�/�&�+6	���������"�,��"
��"	K%�	���b���6�EX��	K�"�6�+�/s��	�%����dX�9	4��G ��>�>K	����"�,�-��>�>:��B�i���6�w �,��"�6��w �;�&�I��-���

�����&�I�+�������I��	�� E�������	���������X���������F'+&�<�� "�L�'�	������������������9�<��
�����8�&��	��E%����'�&�<��X�G �����%��������&	�"�8E 

“Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu petunjuk, ketaqwaan, 
pemeliharaan dan berkecukupan. Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepada-
Mu keimanan yang sempurna, keyakinan yang mendalam, amalan saleh yang 
diterima, taubat yang sebenar-benarnya sebelum wafat, magfirah dan rahmat 
(Mu) setelah wafat. Ya Allah, peliharalah kami untuk senantiasa memeluk agama 
Islam ketika kami bangun tidur. Peliharalah kami untuk senantiasa memeluk 
agama Islam di waktu tidur, janganlah kami dikalahkan oleh musuh dan orang-
orang yang hasud. Ya Allah, jadikanlah umur kami ini sebaik-baiknya usia, baik 
sekarang mapun di akhirnya, sebaik-baiknya amal, baik sekarang maupun di 
akhirnya dan sebaik-baiknya amal kami, baik sekarang maupun di hari kami 
bertemu dengan Engkau. Ya Allah Dzat Yang membulak- balikan hati, 
tetapkanlah pendirian kami di atas agama-Mu (Islam)”. Dengan rahmat-Mu ya 
Arhamarrahimin. Semoga shalawat Allah dianugrahkan kepada junjungan kita 
Nabi Muhammad, kepada keluarga dan para shahabatnya semua. 
Walhamdulillahirabbil ‘alamiin. 

�E "�6�X�G ���-�%�"	A	T�2&X���-�U����U"�L�'��"	K���%�����"�,	�����A%k�"�6�U��#��"�%����N��������b���	3
�×}� 

“Ya Rabbku, dengan sebab (membaca shalawat kepada) Nabi Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wasallam, sampaikanlah Ya Allah segala maksud kami, dan 
ampunilah dosa kami yang telah lampau. Hai Dzat Yang Maha luas kemuliann-
Nya”.  (3x). 

�E "�6	��"�/�-��� "�6�	���-����"�6�"�/	��-���%������)<��7	��"�5�×}����

                                                           
 27  Ibid. 
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�E ��"��"�6X�)�����X�)����w �;�/�.�	_�U"+,�����X�,������;���U"��$"����� "�,����U"+,���x �����"�,	����>c
>� ���I�"+,>c��×}� 

“Ya Allah, dengan sebab membaca shalawat. Ya Allah dengan sebab membaca 
shalawat. Ya Allah dengan sebab membaca shalawat wafatkakanlah kami dalam 
keadaan khusnul khatimah”. (3x). 

Hai Dzat Yang mengetahui rahasia kami, janganlah Engkau membuka kedok 
keaiban rahasia  kami, tutuplah keaiban kami dan maafkanlah kami, dan jadilah 
Engkau penolong kami di mana saja kami berada”. (3x). 

�E "�6��-��x >T%�>��U%
�D�.���	��Yx ���T	���w +L�O�U	
�D�L�"�&��$��"�,-���x >T%�>��U%
�D�6���	��"RA���T	����"�,�
%�����&���)&����×}�  

“Hai Dzat yang Maha Kasih Sayang, Yang selalu memberi kasih sayang, 
lindungilah kami dari segala musibah, sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang 
selalu memberi kasih sayang. Lindungilah kami dan seluruh kaum muslimin”. 
(3x).  

�E 	���+G ���0�����A���;%������9�U"�6�	����0�����A���;��%������"�6"	T�5�×}� 
“Aku mohon ampun (dari segala dosa) kepada Allah yang mengurus semua 
makhluk. Aku memohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan” 3x.  
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IBADAH DI MALAM LAILATUL QADAR28 
1. Makna Lailatul Qadar 

a. Taqdirul umur, Menampakkan seluruh keadaan yang tercatat di 
lauhil mahfuzh, untuk diberikan kebaikannya kepada yang 
beribadah di malam lailatulqadar. 

b. Al-Tadhyiq, Berdesakannnya seluruh malaikat langit turun ke bumi 
membawa rahmat, maghfirah dan berbagai urusan yang sangat 
mulia untuk keperluan hidup dan kehidupan ummat manusia di 
dunia29. 

2. Keutamaan Lailatul Qadar 

Ibadah di malam lailatulqadar dinilai sama dengan ibadah 1000 bulan (83 
tahun 4 bulan)30 

3. Kapan Waktu Lailatul Qadar? 

 Terdapat perbedaan para ulama tentang jatuhnya lailatulqadar 

 a. Di bulan Ramadhan dan di luar Ramadhan31 

                                                           
 28  Firman Allah s.w.t.� dalam surat Al-Qadar 1-4: 

���� ������ �� ����� ���� ����� �� �� ����� �� �� �����	
������ ����� �� �	 �������	� �� �� ����� �� �� �����	���	� �� �� ����� �� �� �����

�� ����� ������������ �� ��	����� ���� ������� �� 	� 
� ��������� ����� ��

��������� �� �� ���� �� ��� ���� ������� 	 ��� �! ���	"����

Dan firman Allah surat Al-Dukhan ayat 3-4: 

���� ������ �� ����� ���� ����� �� �������� ��� �� �������� �����# 	 ��$ �� �# ���	����������	% ���� �$��� 	 ��� �� ����&' �� ���	"����

Sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam: 
��	���	���b"	:���	7�%���O����'	K"����	�����A>k�"l-"�)�;�I����"lL"�&�6�	K�.��b+'�����9�L	V��� 

“Barang siapa yang menghidupkan (beribadah) malam lailatulqadar, karena iman dan ikhlas 
karena Allah, maka diampuni dosa yang pernah dilakukannya”. Muhammad Al-Hasyimy, 
Mukhtar al-Ahadits, Pelajaran 20 hadits no. 6, hlm. 183). 
 29 Imam Shawi al-Maliky, Tafsir al-Shawy, Juz IV hlm.  )  
 30 Ibnu Abbas mengkisahkan, bahwa Malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi 
Muhammad s.a.w.: “Ada seorang pejuang di zaman bani israil (nabi Musa a.s.) bernama Syam’un 
al-Ghazi, di siang hari ia memerangi orang kafir, di malam harinya ia beribadah selama 1000 
bulan. Kemudian nabi menyampaikannya kepada para shahabat, dan shahabat pun tercengang serta 
meginginkan umur panjang dan ibadah seperti Al-Ghazi yang diceritakan nabi, maka turunlah 
surat Al-Qadar. (Ibnu Katsir, Tafsir Ibnnu Katsir, Dar al-Fiqr,Beirut Libanon, (tt) Juz IV, hlm. 
531). Dan Ahmad Syakir al-Hubuwwi,  Al-Waidh Li al-Irsyad, hlm. 27). 
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 b. Sejak malam pertama Ramadhan32 

 c. Malam kesepuluh terakhir di bulan Ramadhan33 

 d. Lalailtulqadar jatuh tanggal 27 Ramadhan34 

 e. Sangat ditentukan oleh tanggal mulainya puasa Ramadhan35 

4. I'tikaf Di Malam Lailatul Qadar 

 Firman Allah subhanahu wa ta’ala: 

                                                                                                                                                               
 31 Imam Malik, berpendapat lailatulqadar, ada pada bulan Ramadhan dan di luar 
Ramadhan, namun umumnya berada pada hari akhir kesepuluh Ramadhan. Ibnu Mas’ud dan 
pengikutnya dari ulama Kuffah berpendapat: Lailatulqadar jatuh pada setiap tahun, dan diharapkan 
jatuhnya lailatulqadar pada setiap bulan adalah sama. (Ibnu Katsir Juz IV hlm. 533). 
 32 Abi Razin mengatakan, bahwa lalilatulqadar jatuh sejak tanggal 1 Ramadhan.  (Ibnu 
Katsir Juz IV hlm. 533) 
 33 Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallama bersabda : 

 %���	7	���	�����+��<�.�$���'	K%������%�����������.%�����C�8	�"�#�����������������0� 
“Bersungguh-sunguhlah kamu dimalam lailatulqadar pada malam-ganjil dari sepuluh terakhir 
bulam Ramadhan”.  Dari hadits ini,  Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, berkata lailatulqadar hanya 
berada pada bulan Ramadhan, utamanya pada malam kesepuluh di akhir bulan Ramadhan.   
 34 Ubai bin Ka'ab, Ibnu Abbas, dan Ibnu Masud, juga Imam Syafi'’i yang mengambil 
sumbernya berasal dari Imam  Hasan al-Bashry, berpendapat bahwa lailatulqadar umumnya jatuh 
pada malam 27 Ramadhan, karena malam itu adalah malam kemenangan kaum muslimin di 
perang Badar. Bilangan kalimat surat Al-Qadar adalah tiga puluh sebagaimana umumnya bilangan 
hari/malam satu bulan. Dan huruf �'K��7���  berjumlah 9 huruf dan disebut tiga kali dalam surat Al-
Qadar (9x3=27). (Pendapat penulis bisa jadi lailatulqadar pada malam ke-27, karena didukung 
oleh banyak hadits Riwayat Imam Bukhari dalam kitab shahihnya al-Bukhari, Juz I hlm. 253-254. 
 35 Pendapat para ulama ahlu al-kasyfi (ahli ma’rifat) semisal Abi Hasan al-Syadzaly, 
malam lailatul qadar jatuhnya tergantung kapan mulainya hari puasa Ramadhan. --Berdasarkan 
QS. Al-A’raf ayat 54. Yunus ayat 3. Hud ayat 7. Al-Furqan ayat 59. Al-Sajdah ayat 4. Qaaf ayat 
38. Al-Hadid ayat 4 dan Al-Mujadilah ayat 4--. pada ayat-ayat itu, Allah s.w.t. menciptakan langit 
bumi ini, adalah enam masa/hari, dan menurut para ahli tafsir, dunia ini dimulai diciptakannya 
adalah pada hari ahad, Karena itu,  rumus jatuhnya lalilatulqadar adalah sebagai berikut: Jika 
mulai puasa Ramadhan pada hari Ahad, maka malam lailatulqadarnya, jatuh pada malam ke-29. 
Jika hari Senin, maka malam ke 21. Jika hari Selasa, maka lalilatulqadarnya malam ke-27. Jika 
hari Rabu, maka malam lailatulqadarnya malam ke-19. Jika hari Kamis, maka lalilatulqadarnya 
malam ke-25. Jika hari Jum'at, maka lailatulqadarnya malam ke-17. Dan jika hari Sabtu, maka 
lalilatulqadarnya  malam ke-23.  (Imam Shawi al-Maliky, Tafsir al-Shawi al-Maliky, Dar al- 
Fiqr, Beirut Libanon (tt). juz IV hlm. 337). 
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�� ��-�� � �$. ��/�� �$��"���0 ���#� �$� �1�%$������� &�2 ���% ����3+!� &#�$�	
45�� 

“Janganlah kamu campuri mereka (para istri) ketika kamu beri'tikaf di dalam 
masjid”. 

  Sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam: 

�6�	�"	c��+L	��9�B ���$%�����&	���	���'�(�)%���0�7�6�+�>4��%T�A"�&	c���'�����]��O	�%�����'���8}���
“Adalah rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam beri’tikaf (semalaman) di masjid 
pada malam ìdul fitri, kemudian paginya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalla. 
sebagaimana biasanya melaksanakan shalat ìd”.  

�6�	�"	c�;�8%�����C�8%���x �3���0��������	�"�#�������>4�U����g"�$���.��+;�I�	3�;����+���������[	���x
g�'�8�-}�� 

5. Do'a Di Malam Lailatul Qadar 

|E ��>A����w +L�O�+�/s��	��%���Jd �<.�UY��6��	c"+,���x ��"	$���%A�8}���
“Ya Allah, Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf yang mulia, mencintai 
pemaafan, maafkanlah dosa-dosa kami’. 

�E 	�X�L�O�+�/s����	���	m>���"+,������w �n"�5���������w -��>V���	��0�U	7+,	�������"�S����wE 
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, surga dan rida-Mu, dan aku 
memohon perlindungan kepada-Mu dari murka-Mu dan neraka”. 

                                                           
 36 Ibnu Quddamah, al-Mughny, Tahqiq Abdullah Abdul Muhsin al-Turky, Mathba' 
Hajar, Qahirah, Mesir, cet. Tahun 1408 H/1987 M. Juz IV, hlm. 490.  
 37 Muhammad Sulaiman al-Maghribi, Jam’u al-Fawaid Min Jami al-Ushul wa Majma’ 
al-Fawaid, Dar al-Qiblah li al-Tsaqafah al-Islamiyyah al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Saudiyyah, 
Cetakan ke II thn. 1988M/1408 H Juz I, hadits 3071, hlm. 456). 
 38 HR. Imam Ahmad dari Aisyah, (Ibnu Katsir, Juz IV hlm. 535-536). 
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}E �+�/s��	��5����������"�S��-��>V���	����L�O�n"����w�����w �;�-��>K��������w �;	$"�8���>V��	�
��w -���	�����B ���,%4	��"�&	c��B �L	���w ��	����Q̂"�,	4���2�I>��	_��w �,�w �)%A�L�� 39E 

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhan-Mu dari muraka-Mu, 
dan dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari adzab-
Mu. Tiada henti-hentinya pujian kepada-Mu, sebagaimana Engkau telah memuji 
kepada diri-Mu”. 
 

NIAT PUASA RAMADHAN 

�-�>V���	�U������+������"	T��+C����������" �����I+������&�I+�����������)-��E� � 

XF'	k��b�����B �6���L�@ ��	$��̂��i	��������,+)����g�h]�	�"�#��������/+C����7�	�"�8�.�����E���
“Aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk. Dengan menyebut nama 
Allah yang Rahman Rahim. 

“Aku niat puasa di hari esok untuk memenuhi kewajiban puasa di bulan 
Ramadhan tahun ini karena Allah”. 

 
DOA BERBUKA PUASA 

��� B �&�� �w 	�� +�/s��	������� B �,��	�� �w �-	������:�[��;�&�I��-�� U� ��	T%$	�� �w"�6� �w�����I��	�
�����&�I�+�����

“Ya Allah bagi-Mu puasaku, dan kepada-Mu aku beriman, dan di atas rizki-Mu 
aku berbuka puasa. Birahmatika Ya arhamarrahimin”. 

                                                           
 39 (HR. Al-Hasan dari Ali dari Abi Thalib,  Muhammad Sulaiman al-Maghribi, Jam’u al-
Fawaid Min Jami al-Ushul wa Majma’ al-Fawaid, Dar al-Qiblah li al-Tsaqafah al-Islamiyyah al-
Mamlakah al-Arabiyyah al-Suudiyyah, Cetakan ke II tah. 1988M/1408 H Juz I, hadits no 1476 
hlm. 217). 
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�q����d �]	V>m�&�������;�-�%����B�������8�%���B +9	4����0̂"�H�%��O�U���0� 
”Semoga rasa haus hilang, dan urat-urat menjadi basah serta semoga pahala 
tetap ada insya Allah”40. 

                                                           
 40 HR. Imam Abu Dawud. Sunan Abu Dawud, Juz II hlm. 306.  



 28 

DAFTAR PUSTAKA 
1. Al-Quran al-Karim, Dan Terjemahannya, Khadim al-Haramain Al-

Syarifain (Pelayan Tanah Suci) Fahd Ibn ‘Abdul al-‘Aziz Al-Sa’ud, Raja 
Kerajaan Saudi Arabia, 1419 H. 

2. Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Dar al-Fiqir, Beirut,  th.1981M/1401 
 H. 

3. Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, Pustaka Setia, Bandung, 1999 
M/1420H. 

4. Imam al-Sayuth, Al-Itqan Fi ‘Ulum Al-Quran, Dar al-Fiqr, Beirut, 
Libanon, thn. 1979 M/ 1399 H. 

5. Syeikh Ali Mahfudh, Al-Ibda’ Fi Madhar Al-Ibtida’, Dar al-I’tisham, Al-
Azhar Kairo,Mesir, Cet. Ke VII, thn. 1957 M/1735 H. 

6. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Dar al-Salam, Riyadh Saudi Arabia, thn. 
1410H/1999M. 

7. Ahmad al-Hasyimy, Mukhtar Al-Ahadits, Maktabah al-Haramain, 
Singapura, Jeddah, Indonesia (tt). 

8. Departemen Agama R.I. Al-Quran dan Terjemahannya, Khadim al-
Haramain Al-Syarifain (tt). 

9. Abu Ishaq Al-Saerazy, Al-Luma; Fi Ushul Al-Fiqh, Mathba’ Cirebon, 
Indonesia, (tt). 

10. Syeikh Aly al-Kuraby, Thariqah, Hizbyllah Fi Amal al-Islami, Maktabah 
al-Islamy, (tt.tp). 

11. Muhammad Bin Isma’il Abul Fida Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Dar al-
Fiqr, Beirut, Libanon, th. 1980M/1400H. 

12. Abdurrahman Bin Muhammad Qasim al-Najad al-Hanbaly, Kitab Majmu’ 
Al-Fatawa Syeikh Ibnu Taimiyyah, Fi Ushul al-Fiqh. 

13. Al-Munjid Fi Aal-Lughah, Dar al-Masyuq, Beirut, Libanon, Cet. Ke 22 
thn. 1977M. 

14. Mushthafa Daib Al-Bigha, Mukhtashar Shahin al-Bukhari, Al-Tajrid Al-
Shahih, Maktabah Yamamah, Li Al-Thiba’ Wa Al-Nasyar, Berut, 
Llibanon, (tt).Asia, Indonesia (tt). 

15. Ilmu, Surabaya, Indonesia, thn. 1995M/ 1416 H. 



 29 

16. Muhammad al-Husaeny, Kifayah al-Akhyar, Dar Al-Fiqr, Berut, Libanon, 
(tt). 

17. Muhammad Alawy Al-Maliky, Abwab Al-Faraj, Maktabah Dar al-Ja’fary, 
Linnasyar Wa Al-Thaba’ Al-Qahirah Al-Dirasah, (tt). 

18. Muhammad Aly Al-Shabuny, Tafsir Shafwah Al-Tafasir, Dar Al-Fiqr, 
Berut, Libanon, (tt). 

19. Abu Ja’far Muhammad al-Tabary, Tafsir al-Tahbary, Dar al-Fiqr, Beirut, 
Libanon, (tt). 

20. Imam Muslim, Shahih Muslim, Multazam al-Thaba, al-Nasyar, Dahlan, 
Bandung, Indonesia (tt). 2006 M. 

21. Abi al-Fadhl Syihabuddin al-Sayyid Muhamad al-Alusi, Tafsir Ruhul 
Ma’any, Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon (tt). 

22. Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram, Kitab Dar al-Kutub, al-
Arabiyyah, Indonesia, (tt). 

23. Imam al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Peberbit, Al-Nasyir al-Syirkah, Asia, 
Indonesia, (tt). 

24. --------, Minhaj al-‘Abidin, Maktabah al-Syirkah, Cirebon Indonesia, (tt).  

25. Hasan Ayyub, Fiqih al-Mu’amalah Fi al-Islam, Dar al-Salam, Kairo, 
Mesir, thn. 2003 M/1423 H. 

26. Mushthafa Muhammad al-Marah, Jawahir al-Bukhari Wa Syah al-
Qistholany, Mathba’ah al-Haramain, Jeddah, Singapura, (tt). 

27. Imam Turmudzi, Sunana Al-Turmudzi, Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon,  (tt). 

28. Muhammad Syatah al-Dimyathi, I’anah al-Thalibin Fi Syarah Fath al-
mu’un, Dar  al-Fiqir, Beirut, Libanon, (tt). 

29. Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon, (tt). 

30. Muhammad Sulaiman al-Maghriby, Jam’u al-Fawaid Min Jami’ al-
Ushul Wa Majma’ al-Fawaid, Dar al-Qablah Li al-Tsaqafah al-
Isamaiyyah, al-Mamlakah Al-Saudiyah, Cet Ke- II thn. 1988M/1408H. 

31. Imam Shawi al-Maliky, Tafsir Al- Shawy, Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon, 
(tt).  



 30 

32. Syeikh Yusuf al-Nabhany, Afdhal Al-Shalawah ‘Ala Sayyidatina, Dar al-
Fiqr, Beirut, Libanon, (tt). 

33. Ibnu Atsir, Jami’ al-Ushul Fi Ahaditsi al-Rusul,  Maktabah al-Halawan, 
Mathba’ al-Millah, Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon (tt). 

34. Muhammad Abdul ‘Aziz al-Musnad, Ad’yatun Mukhtarah, al-Nasyar, 
Maktabah, Dar al-Salam, Riyadh, Saudi Arabia, thn. 1415 H. 

35. Imam Ibnu Quddamah, Al-Mughny, Dar al-Hadits, Maktabah al-
Jumhuriyyah, al-Arabiyyah (tt). 

36. -------Al-Mugni, Tahqiq Abdullah Abdul Muhsin al-Turky, Mathba’ al-
Hajar, Kairo, Mesir, Cet. Thn. 1408 H/ 1987 M. 

37. Imam al-Shan’ay, Subul al-salam, Al-Nasyir Maktabah Dahlan, Bandung 
Indonesia, (tt). 

38. Abdul Qasim Abdul Karim al-Rafi’ al-Qaezuni, Al-Aziz Syarah al-Wajiz, 
Al-ma’ruf Bi al-Syarh al-kabir, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 
libanon, cet. ke-I thn. 1417 H/1997 M. 

39. Imam Dar al-Quthny, Sunan Dar al-Quthny,  

40. Jalaluddin Al-Sayuthy, Tafsir Al-Jalalein, Dar al-Ma’rifah, Beirut, 
Libanon, cet. Ke- I,  thn. 1407 H/ 1987 M. 

41. Muhammad Yusuf bin Isma’il al-Nabhany, Afdhal al-Shalawah ‘Ala 
Sayyidi al-Sadah, Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon, (tt). 

42. Muhammad bin Sayyid Alwy al-Maliky al-Husna, Minhaj al-Salaf Fi 
Fahmi Al-Nushush Baina Nadhariyyah Wa al-Tathbiq, (tt). Saudi 
Arabia, cetakan ke-II thn. 1419 H 

43. Abu Ishaq Al-Syairazy, Jam’ul Jawami, Fi Ushul al-Fiqh 

44. Abdul Baqi Muhammad Fuad,  Al-Mu’jan  Li al-Fadh al-Qur’an al-
Karim, Dar al-Fiqr, Beirut, Libanon.  

45. Kamus, Munawir, Ahmad Warson, Qamus al-Munawir, Yogyakarta, thn. 
1984M. 

46. Imam Muhammad al-Qurthuby, Tafsir al-Jami’ Li al-Ahkam al-Quran, 
Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Beirut, Libanon (tt). 


