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Bacalah do’a berikut (permohonan) sebelum anda mempelajari buku agama atau
pelajaran agama Islam, anda akan mengingat apapun yang anda pelajari ,  ِا ْن َش ــٓاءَالـ ل ّٰـه:

ّٰ َ
َ
ۡ
َ ََ ۡ
ۡ ُ ۡ ك َوان
ش
الل ُه َّم اف َت ۡح َعل ۡي َنا حِكمت
ۡ ۡ
َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
ااۡلَل ِل َواۡلِك َرام
علينا رۡحتك يـا ذ

َّ َ  !عَز ََو َجBukakanlah kepada kami pintu ilmu Pengetahuan
Artinya: Ya Allah ل
dan Kebijaksanaan serta curahkanlah Rahmatmu atas kami! Oh Engkau yang
Maha Terpuji dan Maha Mulia! (Al-Mustatraf, vol. 1, pp. 40) Catatan:
Bershalawatlah atas Nabi sekali sebelum dan sesudah membaca Do’a ini.
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ۡ
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ّٰ َ
َ ۡاَل
ُ ن
ُ َ ـح ۡـمـد ُلُـلـہ ُ َرب ُال ّٰـعـلـمی َنُ ُ َو ُالـصـلـوۃُ ُ َ ُو ُالـسـلام ُ َعـلّٰی ُ َسـیـد ُالـم ۡـرُ َسـلـی
ّٰ
َ َ ۡ َ ََ
ّٰ ۡ َ َ
َ ُ الـر ۡح ّٰـمن
َ ُ ـسم ُالـلّٰـہ
َ ُ ـطن
ۡ الـرج ۡیمُُؕ ُب
ؕالـرحُ ۡـیم
ــعـد ُفـاع ۡـوذ ُبـاُلـلـہُ ُمـن ُالـشـی
امـاُب
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Keutamaan Shalawat atas Nabi ﷺ

ِ
Amirul Mukminin, Sayyiduna ‘Umar Bin Khattab اهلل َعـنْ َُّه
َ َر
ُ ِض
berkata: tanpa ragu, Do’a tetap berada antara bumi dan langit
dan tidak akan berpindah naik keatas kecuali kamu
َص
berShalawat kepada Nabi اهلل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
ُ  َ ّل. (Sunan At-Tirmizi,
vol. 2, pp. 28, Hadees 486)
ۡ َ َ ُّ
َ ُ َ َّ ّٰ ُ َ ى
صَّل
اّٰلل لَع ُم َّمد
َصل ۡوا لَع اۡلَبِيۡب

ّٰ

ۡ

Sehubungan dengan tujuh huruf dari ‘’بسـم ُالله, tujuh mutiara Madani
tentang membaca Syajarah ‘Aaliyyah Qadiriyyah Razawiyyah

1. Seluruh saudara muslim dan muslimah yang telah
dibai’at menjadi pengikut tariqat Qadiriyyah
Razawiyyah dibolehkan untuk membaca wirid dan
Wazaaif1 (amalan yang biasa dilakukan) dari Syajarah
Qadiriyyah.
1

Wazifah (amalan yang biasa dilakukan) atauWird (wirid) berarti
seperangkat doa ataupun penyebutan nama-nama Allah yang Maha
suci dan juga sakral yang biasanya dibaca dalam jumlah tetap
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2. Masing-masing dan setiap huruf dari semua wirid
dan Wazaaif yang termasuk dalam Syajarah ini,
harus dibaca dengan pengucapan yang benar,
mengikuti aturan Tajwid dan pembacaan Qur’an 1.
3. Orang yang tidak dapat mengucap perbedaan yang
jelas atas sifat-sifat dasar antara pengucapan
dan
;
dan ; dan dll. Dan salah pengucapan huruf
tersebut, bahkan mengubah maknanya tidak diizinkan
untuk membaca wirid ini. Hati-hati; akan ada bahaya
dan celaka jika menglafalkannya secara tidak benar.
Oleh karena itu, mintalah pertolongan dari seorang
Qori’ Sunni atau cendekiawan Sunni yang ahli Qiraa’at
(ahli dalam bacaan Al-qur’an) untuk memeriksa
penglafalan wirid tersebut.
4. Jika anda mengikuti urutan sambil membaca Wirid
yang diberikan secara berurutan dalam Syajarah, Anda
ِ
akan mendapatkan lebih banyak berkah, َّــٓاءالـلّٰـه
َ َا ْن ش.
karena memiliki manfaat spiritual ataupun fisik. [Catatan
penerjemah]
Untuk lebih detail/rinci keputusan Syar’i ini maka silahkan baca
halaman 557, volume 1 dari Bahar-e-Shari’at dipublikasikan oleh
Maktaba-tul-Madinah, departemen penerbitan Dawat-e-Islami. [Sage-Madinah ]عُـ ِ َِف عَـنۡ َُّـه
1
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5. Pilihlah sebanyak mungkin wirid yang dapat anda baca
secara konsisten saja.
6. Tidak perlu membaca terjemahan dari Wirid tersebut.
7. Membaca Shalawat atas Nabi sekali diawal dan sekali
diakhir pada setiap Wird (wirid). Apabila beberapa
wirid dibaca pada satu sesi, maka kemudian bacalah
Shalawat atas Nabi sekali diawal dan sekali diakhir
cukup pada saat sesi tersebut.
ۡ َ َ ُّ
َ ُ َ َّ ّٰ ُ َ ى
صَّل
اّٰلل لَع ُم َّمد
َصل ۡوا لَع اۡلَبِيۡب

Bacalah beberapa wirid ini ditiap siang dan malam hari

1.

70 kali

2.

166 kali

3.

3 kali

4.

111 kali

ب اِلَ ْی ِہ
ُ ّٰللا ْال َع ِظی َْم َو ا َ ت ُ ْو
َ ا َ ْست َ ْغ ِف ُر ہ
ـہ ا اَِل اللہـ ُہ
َ َ َۤل ا ِٰل
َوسَل ام

ّٰللا ُ عَلَیْہِ َو ٰالِہ
صلای ہ
َ

س ْـو ُل اللہـ ِہ
ُ ُم َح امدٌ ار

Beberapa Shalawat atas nabi
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ۡ َ َ ُّ
َ ُ َ َّ ّٰ ُ َ ى
اّٰلل لَع ُم َّمد
َصل ۡوا لَع اۡلَبِيۡب
صَّل
Tujuh wirid yang dibaca setelah Shalat lima waktu
1.

2.

َ ّٰ
َ
﴾﴿ب ۡسمُ ُُالله ُُالر ۡح ّٰـمنُُالرح ۡیـم

َ
َ
َ
َ َ َ
َۡ
ُ َُوالش ۡم َس ُ َو ُالق َم َـر َُو ُالنج ۡو َم ُم َسخ ّٰر ٍۭت ُبا ۡمـر ُہؕ ُا ُلا ُ ُلہ
ّٰ َ ّٰ َ
َۡۡ
َۡ
ۡ َ ۡ
1
﴾۵۴﴿ُُالخلق ُ َُوُالا ُۡمـرُُؕتب َرُُک ُُاللهُ ُ َُربُُال ّٰعلمی َن

دن َوگِدرْ د ِ َمدا
ْ گ ِرد ِ َمن َو گ ِرْ د ِ َخان َ ِٔهِ َم ْن َوگ ِرْ د ِ َز ْن َو َفَ ْ َزن ْ َدَن ِن َم
2شود و تُو ن َِگهَنر باشِی
ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ و َد ْو ْس َتا ِن َم ْن ح َِصارِ حِفَاظَ تِ تُ ْو

1

Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan
cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintangbintang (masing-masing) tunduk kepada perintahNya. Ingatlah,
menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci
Allah, Tuhan semesta alam. [Kanz-ul-Iman (Terjemahan Al-Qur’an)] (Bagian
8, Surah Al-A’raf, ayat 54)

Translation: (O Allah  )!عَز ََو َج َ َّلMay there be a protective circle
aroundme, around my house, around my children, around my wife,
around my wealth and friends; and may you be the Protector and the
Custodian.
2

6
www.dawateislami.net

Syajarah
3. Setelah membaca dua wirid sebelumnya dengan satu kali
secara berurutan, maka membaca Wirid yang ketiga yaitu
Panj Ganj Qadiriyyah (lima bacaan yang berharga dari
urutan Qadiriyyah) setelah Shalat. Bahkan lebih baik
ُ  ﴿يَا بَا ِس72 kali setelah Panj Ganj
apabila membaca ﴾ط
Qadiriyyah.

Panj Ganj Qadiriyyah
Membaca masing-masing wirid berikut 100 kali beriringan
dengan Shalawat atas Nabi tiga kali sebelum dan setelahnya.
Orang yang membaca wirid secara konsisten akan
mendapatkan berkah yang tak terhingga didunia dan
diakhirat. Bacalah setiap nama Suci Allah dengan Paysh (
).

ع ِزي ُْز يَـا اَللہـ ُہ
َ
ک َِر ْي ُم َيـا اَللہـ ُہ
ُ َجـب
ُاار يَـا اَللہـہ
ـار َيـا اَللہـ ُہ
ُ سـت ا
َ
ـار َيـا اَللہـ ُہ
ُ غَـفا

Setelah shalat Fajr
Setelah shalat Dhuhur
Setelah salat ‘Ashar
Setelah shalat Maghrib
Setelah shalat Isya
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Membaca wirid berikut setelah melaksanakan Sunnah dan
Nawafil dari Shalat lima waktu. Jumlah yang diberikan
hanya bentuk kesepakatan saja; Wirid itu tidak perlu dibaca
secara berurutan.
ُ ۡ ُ

4. Seseorang yang mebaca Ayat-Kursi ( )آيَة الك ۡر ِسsekali setiap
selesai Shalat, maka ia akan memperoleh surga setelah
meninggal.1
5.

2ط

ِف نہّٰللَ َّنلذ ِْی َ َۤل نِلٰد َہ ن ِ ََّل ھ َُدو ن ْل َح ُّی ن ْل َق ُّی ْو ُم َو نَتُ ْو ُب نِل َْی ِہ
ُ ِ نَ ْس َت ْغ

Baca tiga kali. Segala dosa bagi orang yang membaca
ini akan dihapuskan meski dosa itu berupa lari dari
medan perang.3
6.

َۡ

َ ۡ ُ ّٰ َ ِ تسبيحِ فاط َِمه َر
Tasbih-Fatimah (ِض اّٰلل عنها
ِ ):
َ

سُبْحٰ نَ ہ
ِّٰللا

33 kali
Shu’ab-ul-Iman, vol. 2, pp. 458, Hadist 2395

1

Terjemahan: Aku meminta ampun pada Allah ( )عَز ََو َج َ َّلyang Maha
Agung, tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup lagi Maha
Berdiri Sendiri, dan aku bertaubat PadaMu.
2

Musannaf ‘Abdur Razzaq, vol. 2, pp. 154, Raqm 3201

3
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ِا َ ْل َح ْمد ُ ِ ہلِل
َہ
ّٰللاُ ا َ ْك َب ُر

33 kali
33 kali
juga bacalah

لَهُ ْال ُم ْلككُ َو
1ط

ّٰٗللاُ َوحْ دَ ٗه ََل ش َِريْكَ لَه
َ َۤل ا ِٰلهَ ا اَِل ہ
یءٍ قَ ِدي ٌْر
َ ع ٰلى كُ ِِّل
َ َلهُ ْال َح ْمد ُ َو ه َُو
ْ ش
ط

sekali diakhir, totalnya ada 100 kali. Seseorang yang
membaca itu akan dihapuskan dosanya walaupun
sebanyak buih di lautan.2
7.

Baca wirid ini dengan mengangkat tangan keatas
setelah selesai Shalat:
ط

الر ِح ْی ُم
الرحْ مٰ ُن ا
ا اَِل ه َُو ا
1ط
ََو ْال ُح ْزن

ِی َ َۤل ا ِٰل َہ
ِ ِبس ِْم ہ
ْ ّٰللا الاذ
ْ
ْ
عنِِّی ال َھ ام
َ ْاَللہ ُھ ام اَذهِـب

1

Terjemahan: Tidak ada sesembahan yang berhak disenbah selain
Allah ( )عَ َز َو َج َ َّلyang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya
segala kekuasaan dan bagiNya segala pujian, dan Dialah yang
Maha Kuasa atas segala sesuatunya.
2

Sahih Muslim, pp. 301, Hadist 597
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(usapkan tangan kewajah setelah membaca wirid)
Orang yang membaca wirid tersebut akan dijauhkan dari
setiap kesedihan dan kecemasan.  اِ ْن َش ــٓاءَالـلّٰـه.2
A’la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Maulana Shah
َِّ ّٰ ْح ُة
Ahmad Raza Khan اّلل عَلَيْه
َ ْ  َرtelah menambahkan berikut
kata-kata diakhir pada permohonan tulisan diatas:

س ان ِۃ
ُّ ع ْن ا َ ْه ِل ال
َ َو

3

(Kemudian, membaca ﴾سنا ِۃ
ُّ ع ْن ا َ ْه ِل ال
َ ﴿و
َ setelah َ) َو ْال ُح ْزن

Sepuluh wirid yang dibaca dipagi dan malam
hari
Pertama-pertama, ingatlah tentang definisi Islam tentang
‘pagi’ dan ‘malam’: durasi dari pasca-tengah malam hingga
kilauan sinar matahari pertama disebut ‘pagi’. (‘Tengah
malam’ disini mengacu pada waktu ketika malam berjarak
sama dari matahri terbenam dan Fajar Shadiq). Apapun
Terjemahan: Dengan menyebut nama Allah () َع َز َو َج َ َّل, yang tiada
Tuhan selain dia, yang Maha Pengasih, dan Maha Penyayang.
O Allah () َع َز َو َج َ َّل, Jauhkanlah kesedihan dan kegelisahan dari saya.
1

2

Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 23
Terjemahan: dan dari Ahl-us-Sunnah. (ibid, pp. 24)

3

10
www.dawateislami.net

Syajarah
yang dibaca pada saaat durasi antara tengah malam sampai
Fajar Shadiq maka akan dianggap telah dibaca dipagi hari.
Dari mulainya waktu Dhuhur sampai matahari terbenam
disebut ‘malam’. Apapun yang dibaca dalam durasi ini akan
dianggap telah dibacakan di ‘Malam hari’. Dengan
membaca Wirid berikut setiap Pagi dan Malam, pembaca
akan memperoleh manfaat yang tak terhingga (tidak perlu
membacanya secara berurutan).


1.

1

Membaca dari Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan
Surah An-Naas masing-masing tiga kali dengan begitu
akan mendapatkan perlindungan dari segala kesusahan
yang menimpa. Jika seseorang membaca dari ketiga
surah ini pada pagi hari, maka ia akan terlindungi
hingga malam, dan jika ia membaca ketiga surah
tersebut pada malam hari, maka ia akan merasa aman
hingga pagi.1

Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 13
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2.

1

ْ ت ِم
ََـر َمـا َخلَق
ِ ّٰللا التاـا ٓ امـا
ِ اَعُ ْـوذ ُ بِ َك ِل َما
ِّ ِ ـن ش
ِت ہ

Membaca wirid ini pada pagi dan malam masing-masing
sebanyak tiga kali akan terlindungi dari ular, kalajengking
dan binatang yang berbahaya lainnya.2

3.

ۡ َ
ۡ
ۡ ّٰ
ۡ َ
ُ ُ﴾ َُولہ ُُالحَ ۡمد۱۷﴿ُفسب ّٰح َنُاللهُحی َنُت ۡمس ۡو َن َُوحی َنُتُ ۡصبح ۡو َن
َۡ
ۡ ۡ َ ًّ َ
َ
﴾۱۸﴿ُ فی ُالس ّٰم ّٰوت َُو ُالا ۡرضُ ُ َو ُعشیا ُ ُو ُحی َن ُتظہر ۡو َن
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َ ۡ
َ ۡ
َ َ ۡ
ُ ُیخرجُُالـحی ُم َنُُال َمیتُ َُوُیخرجُُال َمیتُم َنُالـحی َُویحی
ۡ َ ّٰ َ
َ َۡ
َ
3
﴾۱۹﴿ُُ الا ۡرض ُُب َ ۡعد ُ َُم ۡوُت َہاُ َُوکذلکُ ُُتخ َرج ۡو َن

1

Terjemahan: Aku berlindung dengan kalimat Allah yang
sempurna dari kejelekan apa saja yang Dia ciptakan.
2

Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 14

3

Maka bertasbihlah kepada Allah diwaktu kamu berada dipetang
hari dan waktu kamu berada di waktu Shubuh, dan bagi-Nyalah
segala puji di langit dan di bumi dan diwaktu kamu berada pada
petang hari dan diwaktu kamu berada di waktu Dzuhur. Dia
mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan menghidupkan bumi
sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari
kubur) [Kanz-ul-Iman] (Bagian 21, Surah Ar-Rum, Ayat 17-19)
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Bacalah sekali dipagi dan sekali dimalam hari. Apabila
seluruh wirid ini ada yang lupa untuk dibacakan atau
terlewatkan untuk dibaca, maka bacalah Wirid ini
seakan hanya cukup dengan membacanya dalam
kehidupan semua orang. Selebihnya, ini bentuk
kompensasi untuk setiap yang terlewatkan dibaca
dipagi dan malam hari.1
4.

ْـع ْال َع ِلی ِْم مِنَ ال ا
الر ِجی ِْم
لِل ال ا
شی ْٰط ِن ا
ِ اَعُ ْوذ ُ ِبا ہ
ِ س ِمی

2

Bacalah tiga kali, kemudian membaca 3 ayat terakhir
dari Surah Al-Hashr sekali dimulai dari ه َُونہّٰللُ َّنلذ ِْی َلَ ۤ نِل ٰ َه ن ِ ََّل ه َُدوج
sampai akhir Surah. Jika seseorang membacanya
dipagi hari, 70 ribu malaikat-malaikan akan memohon
kepada Allah untuk menghapus segala dosanya hingga
malam hari. Jika ia meninggal pada hari tersebut, maka
ia akan Syahid. Jika seseorang membaca wirid yang
sama dimalam hari, aka nada pahala yang dia dapatkan
hingga pagi.3

1

Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 16

Terjemahan: Aku berlindung kepada Allah ()عَ َز َو َج َ َّل, dari bisikan
dan godaan Syaithan yang terkutuk.
2

3

Ibid, pp. 17, Sunan-ut-Tirmizi, vol. 4, pp. 423, Hadees 2931
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5.

ْ اَللہ ُھك ام اِناكا نَعُ ْكوذ ُ بِككَ ِم
كن ا َ ْن نُ ْش ِكر َ بِككَ شَكیْاا نا ْعلَ ُم ٗكہ
1َ ط
َونَ ْست َـ ْغ ِف ُر َ ِل َم َاَل نَ ْعل ُم ٗہ

Dengan membaca Wirid ini masing-masing tiga kali di
pagi dan malam hari, orang yang membacanya akan
meninggal dalam Iman.2
6.

ِی َوا َ ْه ِل ْی َو
َ ّٰللا
ِ ّٰللا َع ٰلى ِد ْينِ ْی بِس ِْم ہ
ِ بِس ِْم ہ
ْ ع ٰلى نَ ْفـ ِس ْی َو ُو ْلد
3مالی
ْ ِ َ
Dengan membaca Wirid ini masing-masing tiga kali di
pagi dan malam hari, orang yang membacanya akan
mendapat keselamatan agamanya, Iman, Kehidupan,
ِ 4
kekayaan dan Keluarganya., ــٓاءالـلّٰـه
َ ا ْن َش.

Terjemahan: Ya Allah ( !)عَز ََو َج َ َّلKami berlindung kepadaMu agar
kami tidak menyekutukanMu sedang kami mengetahuinya. Dan
kami memohon ampun kepadaMu atas perbuatan yang tidak kami
ketahui.
1

2

Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 17

Terjemahan: Dengan nama Allah ()عَ َز َو َج َ َّل, untuk melindungi
Imanku, kehidupan, ku, keturunanku, keluarga dan kekayaanku.
3

4

Ibid
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7.

َّ بِ ْس ِم نہّٰللِ َجل ِ ْی ِل
دان
َ َ نلسل َْدطا ِن َمدا َشدَ َ نہّٰللُ ك
ُّ َِْنلدشاْ ِن َعظ ِْی ِم ن ْلبُرْھَا ِن َشَِی
1
َّ نَ ُع ْوذُ بِاہّٰللِ ِم َن
نلش ْی ٰط ِن نلرَّ ِج ْی ِم
Dengan membaca masing-masing sekali di pagi dan
sekali di malam hari, maka yang membacanya akan
terlindungi dari Syaitan dan pasukan tentaranya.2

8.

دن نل َْو ْدو ِ َو ن ْلكَ َسد ِل
َ دن نل َْھد ام َو ن ْل ُِدو ْ ِن َو نَعُ ْوذُبِد َ ِم
َ َ ِم
3
ِ ُبْن ِ َون ْلبُ ْخ ِل َو نَ ُع ْوذُ ب ِ َ ِم ْن غَل ََبۃِ نل ََّیْ ِن َو َق ْھر ِنل ار َجا

نَل ّٰل ُھد َّم نِِّیدی نَعُ ْوذُبِد
َو نَ ُع ْوذُ ب ِ َ ِم َن ن ْل

Dengan membaca itu sekali di pagi dan malam hari,
orang yang membacanya akan terlindungi dari rasa
sedih. Untuk memudahkan bayar hutang, baca Wirid

Terjemahan: Dengan menyebut nama Allah () َع َز َو َج َ َّل, yang Maha
Agung; apapun Allah ( )عَز ََو َج َ َّلkehendaki, makan terjadi. Aku
berlindung kepada Allah ( ) َعز ََو َج َ َّلdari Syaithan, dan bala tentaranya.
1

2

Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 18

Terjemahan: O Allah ( !)عَز ََو َج َ َّلAku berlindung kepadaMu dari
kegelisahan, rasa tak berdaya, rasa malas, pengecut, kikir, terlalu
banyak hutang dan kemarahan.
3
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9.

ini 11 kali di pagi dan malam hari.1
َۡ ۡ
Sayyid-ul-Istighfar ﴾﴿ َسيِ ُد اۡل ِۡستِغفار: Dengan membaca
Istighfar ini sekali atau tiga kali pada waktu pagi lebih
bagus lagi pada waktu malam, makan orang yang
membacanya akan dihapuskan segala dosanya. Jika ia
meninggal selama hari dan malam tersebut, maka ia
akan meninggal dalam Syahid. Lebih lanjut lagi, Allah
َّ َ  عَز ََو َجmelindunginya dari sebab yang membuatnya
ل
meninggal.

Sayyid-ul-Istighfar

ی َو اَنَكككا
ْ ككـہ ا اَِل ا َ ْنككك َ خ َخلَ َْتَنِككك
ْ اَللہ ُھكك ام ا َ ْنككك َ َربِِّككك
َ ی َ َۤل ا ِٰل
َ َ ع ْھككك ِد َ َو َو ْعككك ِد َ َمكككا ا ْسكككت
ط ْع ُ خ
َ ع ٰلكككى
َ ع ْبكككد ُ َ َو اَنَكككا
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ اَعُ ْوذبِكككَ ِمكككن
َصكككنَ ْع ُ ابُك ْٓككو ُء لككككَ بِنِ ْع َمتِكككك
ِّ ِ شك
َ ككـر َما
ككر
ُ ی فَككـ ِانا ٗہ ََليَ ْغ ِفك
َ
ْ ی فَكككا ْغ ِف ْر ِل
ْ ِی َو اَبُككو ْٓ ُء لَككككَ بِككذَ ْنب
علَكك ا
ۤب ا اَِل
2ا َ ْن َ ط
ُّ
َ الذنُ ْو

1

Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 19

Terjemahan: Ya Allah ( ) َع َز َو َج َ َّلEngkau Tuhanku! Tiada Tuhan yang
disembah selain Engkau. Engkau yang menciptatanku. Aku adalah
Hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iiman sesuai perjanjian2
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A’la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat Maulana Shah Ahmad Raza
Khan ْح ُة الـ َر ْْحٰن
َ ْ  عَـل َي ْ ِه َرtelah menambahkan kata-kata berikut
untuk Istighfar ini. (selebihnya, baca juga istigfar itu diakhir)

َوا ْغ ِف ْر ِلكُ ِِّل ُمؤْ ِم ٍن او ُمؤْ ِمنَـ ٍۃ

1

ط

10.

َ َۤل نِل ٰ َدہ ن ِ ََّل نللّٰد ُہ نل َْمل ِ ُ نل َِْ ُّق نل ُْمبِی ْ ُن

Dengan membaca wirid ini pada waktu pagi dan
malam sebanyak 100 kali, yang membacanya akan
diselamatkan dari rasa lapar didunia, dan rasa takut
dari kemelaratan dan gelisah soal hari kebangkitan.2

Tujuh wirid yang dibaca pada waktu pagi saja
1.
Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadaMu dari
kejahatan yang kuperbuat. kepadaMu aku mengakui segala
nikmatMu padaku, aku mengakui dosaku. Maka itu Ampunilah
dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau.
1

Terjemahan: memaafkan semua kesalahan saudara muslimin dan
muslimah. (Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 20, 21)
2

Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 21
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ّٰ
َ ُ ُالر ۡح ّٰـمن
َ ُ ُُالله
ُُالرح ۡیـم
ُ ُ ب ۡسم
ـظی ِْم
ِ َی ْالع
ِ َو ََل َح ْو َل َو ََل قُ اـوۃ َ ا اَِل بِ ہ
ِّ ِ الِل ْالعَ ِل

ط

Dengan berkah membaca wirid ini, orang yang
membaca akan mendapatkan kesuksesan disetiap
masalah. Ia akan terlindungi dari Syaithan.1
Permohonan yang disebutkan diatas termasuk dalam
Wazaaif pagi di Al-Wazifa-tul-Karimah akan tetapi
jumlah untuk membacanya tidak disebut. Bagaimanapu,
ada sebuah narasi pada ‘Madarij-un-Nubuwwah’,
volume 1, halaman 236 dilaporkan oleh Sayyiduna
ِ
Anas اهلل َع ْن َُّه
َ  َرtanpa ada batasan waktu. Narasinya
ُ ِض
adalah: Seseorang yang membaca Do’a ini sebanyak
100 kali akan dibersihkan segala dosa nya dharit ia
telah lahir kedunia. Selanjutnya, ia akan dijauhkan dari
masalah duniawi seperti hiruk-pikuk, penyakit kusta,
leukoderma dan sihir dll.
2.

َ ۡ ۡ
 ُس ۡو َرةُ اۡلِخَلص: 11 kali. Bahkan apabila syaithan dan
pasukannya menggoda kita untuk berbuat dosa, dia

1

Ibid
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tidak akan berhasil kecuali kita melakukan dosa itu
sendiri. (Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 21)
3.

َـہ ا ا َِۤل ا َ ْنت
ُّ یَا َح
َ ی یَا قَـی ُّْو ُم َ َۤل ا ِٰل
Dengan membaca wirid ini 41 kali, hati orang yang
membacanya akan hidup dan ia akan meninggal dalam
iman. (Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 21)

4.

5.

6.

ـظـی ِْم َو ِب َح ْمدِہ
ِ َسبْحٰ نَ اللّٰـ ِہ ْالع
ُ
Dengan membaca itu pada waktu pagi dan malam
sebanyak tiga kali tiap-tiapnya, orang yang membaca
tersebut akan selamat dari penyakit gila, leprosy
(penyakit kusta), leukoderma (penyakit kulit) dan
kebutaan. (ibid, pp. 22)
Bacalah setidaknya satu bagian dari Al-Qur’an
sebelum matahari terbit, jika memungkinkan. Apabila
matahari telah terbit, tunggu hingga waktu 20 menit
untuk membaca Zikir dan Shalawat atas Nabi sampai
matahari tinggi. Tiga waktu yang tidak diperbolehkan
melakukan shalat, membaca Qur’an juga termasuk
Khilaf Awla (lebih baik ditinggalkan).
Membaca satu bab dari Dalaail-ul-Khayraat.
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7. Fatihah: setiap hari setelah melaksanakan

Shlat Fajar, bacalah sekali
Syajarah ‘Aaliyyah (yang tercantum pada halaman 56
dari buklet ini), Shalawat Ghausiyyah 7 kali, Surah AlFatihah sekali, Ayat Kursi sekali, Surah Al-Ikhlas 7
kali dan Shalawat Ghausiyyah 3 kali diakhir.
Menghadiri Kebenaran pada saat pengadilan suci dari
َص
Nabi tercinta اهلل َعلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
ُ  َ ّل, seluruh nabi-nabi yang lain
ِ
الس ََلم
َ ِم
َ  َر,
ُ عَلَيْه, sahabat-sahabat yang diberkahi ِض الـل ّٰ ُـه َعـن ْ ُهم
ِ
َّ ّٰ ْح ُه ُم
Maha suci Allah (اّلل
َ  ) َرdan Murshid dengan orang
telah kamu berbai’at (contohnya mengambil sanad).
Mencantumkan nama Murshid dimulai dengan Fatihah
sebagai (penyambung kebenaran) yang dibolehkan
bahkan selama waktu kehidupan seseorang1. Juga
1

Dibolehkan untuk membuat penyambung kebenaran bagi seorang
muslim yang masih hidup. Oleh karena itu, Sayyiduna Saalih Ibn
ِ  َعَّـل َيmenceritakan: ketika kami sedang dalam
ََّ َّـه َر ْح
Dirham َّـم ُة الـل ّٰ َِّـه ۡ َاۡلک َۡرم
ْ
perjalanan ke Mekkah untuk melaksanakan Haji, Kami bertemu
dengan seorang lelaki yang bertanya apakah ada desa terdekat yang
bernama desa Ubullah. Kami menjawab dengan perasaan positif.
(mendengar ini), ia bertanya, ‘Siapa diantara kalian yang bisa
meyakinkan saya untuk mendirikan Shalat dua atau empat raka’at
di Mesjid Ashshaar untuk saya dan mengatakan, ‘Shalat ini adalah
untuk (penyambung kebenaran) yaitu Abu Hurairah.’ (faktanya,
lelaki yang meminta mereka untuk melakukan itu adalah Sayyiduna
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memohon
hidupnya.

untuk panjang umur

dan

dilindungi

Shalawat Ghausiyyah

سك ِیِّ ِدنَا َو َم ْو ََلنَكا ُم َح امك ٍد ام ْعكد ِِن ْال ُو ْكو ِد
َ ص ِِّل
َ ع ٰلی
َ اَللہ ُھ ام
ِّ ط
س ِل ْم
َ ار ْ َو
ِ ََو ْالـک ََر ِم َو ٰا ِل ٖہ َو ب

Wirid yang dibaca setelah waktu Fajar dan
Shalat Ashar
Membaca wirid berikut sebanyak 10 kali setelah Shalat
Fajar dan Shalat Ashar tanpa menukar tempat posisi kaki
dan tanpa bicara:

ُّٰللاُ َوحْ دَ ٗه ََل ش َِريْكَ لَهٗ ط لَكهُ ْال ُم ْلككُ َو لَكه
ا اَِل ہ
ع ٰلكى كُك ِِّل
َ ی َو ي ُِمیْك ُ َو ه َُكو
ْ بِیَك ِد ِه ْال ََی ُْكر يُحْ یِك
1ط
قَ ِدي ٌْر
Abu Hurairah
Hadist 4308)

ِ
ََّّـن ُه
ٰ َ اهلل َتع
ْ اٰل َع
َ َر
ُ ِض

dirinya sendiri).

ََ َۤل ا ِٰله
ُ ْال َح ْمد
َ
ٍیء
ْ ش

(Abu Dawood, vol. 4, pp. 153,

Terjemahan: Tiada tuhan selain Allah () َع َز َو َج َ َّل, Dialah Tuhan yang
Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya, Dialah yang memiliki alam
semesta dan segala puji hanya bagi-Nya. Allah adalah Maha Kuasa
atas segala sesuatu.
1
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Orang yang membaca wirid ini akan dijauhkan dari masalah,
kemalangan, Syaithan dan kejahatan. Segala dosanya akan
dimaafkan; tidak ada satupun perbuatan baik orang lain yang
setara dengan perbuatan baiknya1. (Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 25)

Wirid yang dibaca sesudah Shalat Subuh dan
Shalat maghrib
1.

Membaca wirid permohonan berikut tujuh kali setelah
subuh dan Shalat Maghrib:

ـار
ِ اَللہ ُھ ام اَ ِج ْرنِ ْی ِمنَ النا

2

Jika orang yang membaca wirid permohonan ini
meninggal selama hari atau malam ia telah membacanya,
َّ َ  َعز ََو َجakan melindunginya dari api neraka.1
Allah ل

1

Sebuah cerita dari Musnad Imam Ahmad menjelaskan bahwa
boleh wirid itu dibaca setelah fajr dan Maghrib. Cerita lainnya
menceritakan seseorang boleh membacanya setelah fajr dan Ashr.
Berdasarkan aliran pemikiran Iman Hanafi, melakukan
berdasarkan narasi / cerita yang terakhir lebih tepat. (Bahar-e-Shari’at,
vol. 1, pp. 541)

Terjemahann: Ya Allah ( !)عَ َز َو َج َ َّلSelamatkanlah kami dari api
Neraka).
2
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2.

1)
2)
3)

seseorang yang dengan konsisten membaca tiap wirid
berikut 10 kali sehari-hari sesudah Shalat Subuh sebelum
matahari terbit dan setelah shalat Maghrib, semua tugas
izinnya akan terselesaikan dan musuh-musuhnya dapat
ditaklukkan olenya, اِ ْن َش ــٓاءَالـلّٰـه.
2

َ ّٰ ۤ َ ّٰ
َۡ َ َ
ۡ
ۡ
﴾۱۲۹﴿ُُ َح ۡسب َیُ ُُاللهُ ُ۫٭ لاُ ُُالہَُ ُُالاُُہ َوُ ُؕ ُ َُعل ۡیہُ ُُت َوُُکلتُ َُوُُہ َوُ َُرب ُُال َع ۡـرُش ُُال َعظ ۡیم
3

َالر ِح ِمیْن
ی َم ا
ی الض ُُّّر َو ا َ ْن َ اَ ْر َح ُم ہ
ِ ِّ َر
ْ ِِّب اَن
َ ِسن
4
ص ْر
ِ َ ی َم ْغلُ ْوبٌ فَا ْنت
ْ َِِّربِّ ِ اِن
1

4)

ۡ
﴾۴۵﴿َُُسی ۡہ َزم ُُالجَ ۡمع ُ ُ َُو ُُی َوُل ۡو َن ُُالدب َر

1

Abu Dawood, vol. 4, pp. 415, Hadist 5079

2

Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya
kepada-Nya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki
‘Arsy yang Agung. [Kanz-ul-Iman (Terjemahan dari Al-Quran)] (Bagian 11,
Surah At-Taubah, Ayat 129)

Terjemahan: O my Rab ( !)عَ َز َو َج َ َّلAku telah tertimpa derita; Engkau
Yang Maha Pemurah dan Maha Mulia.
3

Terjemahan: O Rabb ku ( !)عَز ََو َج َ َّلKalah oleh tubuh dan Nafsuku
hingga tak mampu terus menerus berdzikir dan mendekat padaMu.
4
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Balasan/pahala Hajj and ‘Umrah sesudah
melaksanakan Shalat Shubuh
Setelah Shubuh, seseorang yang disibukan hanya dengan
َّ َ  عَز ََو َجtanpa mengubah posisi kakinya
berdzikir kepada Allah ل
dalam cara ia duduk hingga matahari terbit, misalkan hampir
20 menit berlalu setelah berkilauan sinar matahari pertama,
dan kemudian melakukan 2 raka’at Shalat nafl (Shalat
Sunnah), akan mendapatkan kebaikan seperti melakukan Haji
dan Umrah secara sempurna. (Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 26;
Sunan-ut-Tirmizi, vol. 2, pp. 100, Hadist 586)
Penjelasan bagian dari hadist ‘Dia harus tetap pada posisi
setelah melaksanakan Shalat’, Sayyiduna ‘Allamah ‘Ali Qaari
ِ ْح ُة ا
هلل ع َل َيْه
َ ْ  َرberkata: Yaitu, ia harus tetap sibuk dirumah atau di
Mesjid sambil berdzikir atau melakukan meditasi ataupun
belajar/mengajar ilmu agama dan melakukan Tawaf dirumah
َّ َ  َع َز َو َج. Lebih jauh lagi, mengomentari bagian dari
Allah ل
ِ ْح ُة ا
hadist ‘Dia harus berbicara yang baik-baik saja’, Dia هلل
َ ْ َر
 ع َل َيْهtelah berkata: Yaitu, dia tidak boleh terlibat dalam
percakapan apapun kecuali berbicara untuk yang baik-baik
1

Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke
belakang.[Kanz-ul-Iman (Terjemahan Al-Qur’an)] (Bagian 27, Surah Al-Qamar, Ayat
45)
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saja selama waktu fajr sampai ishraq karena inilah pahala
yang diberikan Allah bagi yang melakukannya.
(Mirqat, vol. 3, pp. 496, Taht Al-Hadist1317)

Empat perbuatan/amalan yang dilakukan pada
malam hari
Durasi dari Matahari terbenam sampai Subuh Sadiq adalah
menunjukkan sebagai malam (dalam hukum islam).
Karenanya, apa saja yang dibaca selama waktu ini akan
dianggap telah dibaca pada waktu malam. Misalnya,
bebarapa Wirid yang dibaca setelah maghrib, akan dianggap
telah dibaca pada waktu malam. Jika memungkinkan,
bacalah wirid berikut pada waktu malam.

ۡ ُۡ َُ ۡ ُ
1. سورةالملك: Keunggulan dari membaca Surah ini yaitu
orang yang membacanya akan mendapatkan kebebasan
dari azab kubur.1
ُ َۡ ى
2. سورة يـس: Keunggulan dari membaca Surah ini yaitu
orang yang membacanya akan dihapuskan segala
dosanya.1
1

As-Sunan-ul-Kubra lin-Nasai, vol. 6, pp. 179, Hadist 10547
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َ ۡ َُ ۡ ُ
3. سورةال َواق ِعه: Keunggulan dari membaca Surah ini yaitu
orang yang membacanya akan dilindungi dari
kelaparan.2
َ ُّ ُ َ ۡ ُ
4. سورةادلخان: Keunggulan dari membaca Surah ini yaitu
orang yang membacanya ketika akan bangun dari tidur
pada pagi hari 70.000 malaikat-malaikat akan berdoa
kepada Allah untuk memohon ampun atas dosa yang
telah diperbuat oleh orang yang membacanya.3

Tujuh perbuatan yang harus diselesaikan
sebelum beranjak tidur
1. Jika seseorang membaca ‘Ayat Kursi’sekali, malaikat
penjaga akan ditugaskan untuk menajanya oleh Allah
َّ َ  ;عَ َز َو َجdan Syaithan tidak akan bisa mendekatinya
ل
sampai pagi. Rumah orang yang membaca itu dan juga
rumah-rumah tetangganya akan tetap dilindungi dari

Shu’ab-ul-Iman, vol. 2, pp. 480, Hadist 2462
Ibid, vol. 2, pp. 491, Hadist 2497
3
Sunan-ut-Tirmizi, vol. 4, pp. 406, Hadist 2897
1
2
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pencurian. Terlebih lagi, iblis dan jin tidaka akan masuk
ِ 1
kedalam rumah-rumah ini, ــٓاءالـلّٰـه
َ ا ْن َش.
ِ
2. Seseorang yang membaca Tasbih Fatimah ِض الـل ّٰ ُـه َعـنْ َها
َ َر
pada waktu malam akan bangun dengan perasaan
bahagia dipagi hari. Ada begitu banyak manfaat untuk
membacanya.2

3. Membaca sekali Surah Al-Fatihah Surah Al-Ikhlas.3
4. Membaca Surah Al-Baqarah mulai awal Surah sampai
ُ َّ َ َ ى
ُۡ
َ
﴾﴿مفل ُِح ۡون
dan kemudian dari ﴾الر ُس ۡول
 ﴿امنsampai akhir Surah.4
5. Membaca empat ayat terakhir dari Surah Al-Kahfi
َّ َّ
ُ ى
misalnya dari ﴾ ﴿ا ِن اَّل ِۡي َن ا َمن ۡواsampai akhir surah. Jika
seseorang membacakan ayat-ayat ini dengan maksud

1

Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 30

2

Ibid
AttargheebWattarheeb, vol. 1, pp. 235, Hadist 10

3
4

Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 31
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agar terbagun dari tidur kapan saja, maka ia akan
ِ 1
terbangun pada waktu yang diinginkannya ــٓاءالـلّٰـه
َ ا ْن َش.



Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 33; Sunan Daarimi, vol. 2, pp. 546,
Hadist 3406
1
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Empat ayat terakhir dari Surah Al-Kahfi
ّٰ َ ۡ َ َ
ۡ
ًّ
ّٰ
َ ۡ َ َ
ّٰ
َ
ُ ن ا َمن ۡوا َُوعـملوا ُالـصل ّٰحت ُکانت ُلـھ ۡم َُجـنت ُالـف ۡر َد ۡوس ُ ُنـزلا
ُ ان ُالـذی

ًّ
َ
َ ۡ َ َ َۡ ۡ
ّٰ
َ
َ
ُ ُانُُالب ۡحر ُُمداُ ًُّدا
﴾ُقل ُُلوُک۱۰۸﴿ُ﴾ُُخـلدیۡ َنُُف ۡـی َہاُُلاُُیَ ۡـبغ ۡو َنُُع ۡن َہا ُُح َولا۱۰۷﴿ُ
َ
ۡ
ۡ َ َ ۡ َ ّٰ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
ُُُُول ۡو ُُجئ َناُبمثلہ
لـکل ّٰمت ُ ُُربی ُ ُُُُلنفد ُ ُُالبحر ُ ُقبل ُُان ُُتنفد ُ ُکلمت ُُربی
ۡ َ ََ ۤ َ ۡ
ٌ َ ّٰ
ّٰ ۤ َ َ َ ٰۤ
َ
ُ ُ﴾ُُقُـلُُان َماُُاناُُبَش ٌرُمثلک ۡم ُُی ۡوُحی ُُال َی ُُان َماُُالـہک ۡمُُال ٌہُُواحـد ُج۱۰۹﴿َمد ًّدا
ۤ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ ََ
َ ُع َملًّا ُ َُصالحًّا ُ ُ َوُُلَا ُُی ۡشر ۡک ُُبع َب
ُ ُ ادۃ ُ َُربہ
فمنُُکانُُیرجواُُلقٓاءُُربہُُفلیعمل
ًّ َ
﴾۱۱۰﴿ُُ ُا َحدا

6. Bentangkan kedua telapak tangan dan lafalkan Surah
Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan Surah An-Naas masingmasing sekali, tiup telapak tangan dan kemudian usap
tangan pada kepala, wajah, dada, punggung dan
kedepankan dimana tangan dapat mencapai seluruh
tubuh. Lakukan hal yang sama dua kali sampai tiga kali;
orang yang melakukannya akan selamat dari kesusahan,
ِ 1
ــٓاء الـلّٰـه
َ ا ْن َش.

1

Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 33
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7. Selesaikan wirid dengan membaca Surah Al-Kafirun
diakhir. Setelah itu, jika ada sesuatu yang ingin
dibicarakan, orang terbut dibolehkan untuk berbicara, akan
tetapi dia harus membaca Surah yang sama lagi diakhir
oleh karena itu apabila ia meninggal maka akan meninggal
dalam iman., اِ ْن َش ــٓاءَالـلّٰـه.1

Membaca Do’a setelah bangun dari tidur
2

ُ ُِّی اَحْ یَانَا بَ ْعدَ َما ا َ َماتَنَا َو اِلَ ْی ِہ الن
ش ْو ُر
ِ ا َ ْل َح ْمد ِ ہ
ْ ۤ ُلِل الاذ

Seseorang yang membaca doa ini terlebih dahulu maka akan
dibangunkan pada hari Penghakiman sedemikian rupa
ِ
َّ َ ل [ عَز ََو َج
َّ َ ــٓاء الـ ل ّٰـهعَ َز َو َج
sehingga ia akan dimuliakan oleh Allah ل
َ ] ا ْن َش.
(Al-Wazifa-tul-Karimah, pp. 34)

Tahajjud
Pergilah tidur setelah melaksanakan Shalat Isya. Setelah
anda bangun ditengah malam sebelum Subh Sadiq, bahkan
1

Ibid, pp. 34
Terjemahan: Segala puji bagi Allah ( )عَز ََو َج َ َّلyang telah
menghidupkan kami sesudah mati (membangunkan kami dari tidur)
dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan. (Sahih Bukhari, vol. 4, pp.
2

192, Hadist 6312)
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jika anda bangun untuk tidur sesaat setelah melaksanakan
Shalat Isya, ambil wudhu dan lakukan setidaknya 12 raka’at
Shalat Nafl. Shalat ini disebut dengan Tahajjud. Sunnah
ِ
mengerjakan 8 raka’at, ketika Mashaaikh ْح ُه ُم الـلّٰـه
َ  َرjuga
mengerjakan 12 raka’at Shalat tersebut.
Adapun dengan pembacaan Al-Qur’an ketika Tahajjud,
seseorang boleh membacanya dari bagian Surah mana saja.
Pada Raka’at Shalat Thajjud, akan lebih baik membaca
sebanyak mungkin ayat Al-Qur’an yang dihafalkan. Jika
seseorang menghafal seluruh Al-Qur’an dengan hati, ia akan
menyelesaikan bacaan seluruh Al-Quran ketika mengerjakan
Tahajjud dalam waktu minimal 3 hari dan maksimal 40 hari.
Seseorang juga boleh membaca Surah Al-Ikhlas 3 kali setiap
Raka’at. Dengan mengerjakan begitu, ia akan meraih pahala
dari membaca seluruh ayat Al-Qur’at ditiap Raka’at.
(untuk informasi lebih rinci, belajarlah bagian ‘Berkah dari
Nawafil’ dari buku ‘keberkahan harta Madani’ yang
dipublikasikan oleh Maktaba-tul-Madinah, Departemen
penerbitan Dawate Islami).

َ ُ َ َّ ّٰ ُ َ ى
اّٰلل لَع ُم َّمد
صَّل

َ َ ۡ ُّ َ
َ ۡ لَع
اۡلب ِ ۡيب
صلوا
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Jika mendapati rintangan saat mengerjakan
tugas
Untuk ingin dipenuhi keinginan, pencapaian kesuksesan dan
meaklukkan musuh, bacakan Wirid berikut ini:

َہ
ّٰللاُ َر ِِّب ْی ََل ش َِريْكَ لَ ٗـہ

1

1.

Bacakan 874 kali dengan Shalawat atas Nabi 11 kali
sebelum dan sesudahnya. Bacalah setiap hari kecuali
keinginannya telah terpenuhi. Tidak ada waktu spesifik
untuk membacanya. Menghadap Kiblat dalam keadaan
berwudhu, membacanya sambil duduk dengan melipat
kaki kebawah seperti duduk Qa’dah dalam Shalat.
Baca Wirid yang sama dengan jumlah tak terhitung
sambil duduk, berdiri dan berjalan, dalam keadaan
berwudhu ataupun tidak. Keinginan anda akan
terpenuhi, اِ ْن َش ــٓاءَالـلّٰـه.
2.

ّٰ
ْ
﴾۱۷۳﴿َُُح ْسب َناُُالله ُ َُوُُن ْع َمُ ُُال َوک ۡـیل

1

Terjemahan: Allah ( ) َع َز َو َج َ َّلadalah Rabb-ku, Niscaya semua itu
akan Allah lenyapkan darinya.
1
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Bacakan 450 kali dengan Salawat atas Nabi 11 kali
sebelum dan sesudahnya. Bacakan setiap hari dengan
jumlah tak terhitung maka keinginanmu terpenuhi.
Tidak ada waktu spesifik untuk membacanya. Pada
waktu kesulitan, bacakan Wirid ini. Maka segala
ِ
kesulitan anda akan dimudahkan, ــٓاءالـلّٰـه َع َز َو َج َ َّل
َ ا ْن َش.
3.

ُ
ی ِزي ْْر
ِ طفَ ْی ِل َحض َْر
ْ ت دَسْت ِگی ْْر دُ ْش َم ْن ه ُْو ِو

2

Bacakan wirid sebelumnya 111 kali setelah Shalat Isya
dengan Shalawat atas Nabi 11 kali sebelum dan sesudah
wirid.
Tiga wirid sebelumnya bukan hanya dicoba dan
dibenarkan akan tetapi juga sangat mudah untuk dibaca.
Seseorang tidak harus memperhatikannya. Kapanpun
anda membutuhkannya, bacakan tiap-tiap tiga Wirid
dalam jumlah yang tepat. Jangan menambahkan atau
mengurangi jumlahnya dengan sengaja karena kunci
1

Cukup Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik
pelindung. Kanz-ul-Iman (Terjemahan Al-Quran)] (Bagian 4, Surah Ali-Imrann,
ayat 173)
2

Terjemahan: Semoga musuh dapat ditaklukkan demi Ghaus-eA’zam  َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَل َيْه.
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dengan bertambahnya gigi atau berkurangnya gigi dan
tidak dapat membuka kunci. Bacakan tiga Wirid
sebelumnya setiap hari dengan secara berurut kecuali jika
kebutuhan anda telah terpenuhi. Jika tidak ada kebutuhan
khusus, bacakan dua ratus wirid pertama dengan Shalawat
atas Nabi 3 kali sebelum dan sesudah wirid.

َ ُ َ َّ ّٰ ُ َ ى
اّٰلل لَع ُم َّمد
صَّل

َ َ ۡ ُّ َ
َ ۡ لَع
صلوا
اۡلب ِ ۡيب

Mengkhatamkan Al-Qur’an

َّ َ َعز ََو َج
Wali Allah ل
yang agung telah berkata bahwa
mengkhatamkan Al-qur’an adalah suatu perbuatan yang tidak
diragukan lagi yang dicoba dan dipercaya dapat memenuhi
keinginan orang yang membacanya. Bacalah Al- Quran
sebanyak yang kamu bisa dengan khidmat. Jika seseorang
membacanya dengan mengunakan metode dibawah, anda
ِ
akan meraih kesuksesan, ــٓاءالـلّٰـه
َ ا ْن َش. Mulailah membacanya
pada hari Jum’at dan selesaikan membacanya pada hari
kamis. Membacanya bisa dibuat dengan urutan seperti
dibawah ini.

Jum’at

Mulai Surah Al-Fatihah sampai akhir dari
Surah Al-Mai`dah.

Sabtu

Mulai Surah Al-An’aam sampai akhir dari
Surah At-Taubah.
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Minggu

Mulai Surah Yunus sampai akhir dari Surah
Maryam.

Senin

Mulai Surah Taha sampai akhir SurahAlQasas.

Selasa

Mulai Surah Al-‘Ankabut sampai akhir Surah
Sad.

Rabu

Mulai Surah Az-Zumar sampai akhir dari
Surah Ar-Rahman.
Mulai Surah Al-Waqi’ah sampai akhir
dari Surah An-Naas.

Kamis

Membacanya dengan mengasingkan diri dan menghindari
pembicaraan selama membacanya. Untuk meraih
pencapaian dari setiap serangkaian dan terselesaikan setiap
tugas anda, mengkhatamkan Al-Qur’an selama 12 kali berturutturut diyakini sebagai perbuatan paling efektif.

َ ُ َ َّ ّٰ ُ َ ى
اّٰلل لَع ُم َّمد
صَّل

َ َ ۡ ُّ َ
َ ۡ لَع
اۡلب ِ ۡيب
صلوا
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Salawat Razawiyyah*

علَ ْی ك ِہ
صككلاى ہ
صككلاى ہ
َ ُّٰللا
َ ُّٰللا
َ
َ ی َو ٰا ِلك ٖكہخ
ِّ ِ علَككى النا ِب ك
ِّ ِ ی ْاَلُ ِ ِّم ك
ا ط
سكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككل َم
َ َو
ط
ّٰللا
ُ علَی َْك يَا َر
ِ س ْو َل ہ
َ س ََلما
َ ص ٰلوۃ او
َ
Bacalah Shalawat yang disebutkan diatas setelah Shalat Jum’at
sebanyak 100 kali dengan seluruh jama’ah selagi berdiri,
dengan melipat tangan dan menghadap kearah kota suci
ِ
Madinah ـما
ً ۡ زَادَ َھـا الـل ّٰ ُـه ََّشـ َرفًـا َو تَـعۡـظي. Di Mesjid dimana tidak dilakukan
Shalat Jum’at, bacalah Shalawat itu setelah Subuh, Dzuhur
dan Ashar pada hari Jum;at t. Jika seseorang berada seorang
diri ditempat dimana saja, bacalah shalawat ini sendiri. Juga,
kepada saudari muslimah bisa membacanya dirumah mereka
sendiri.
(Di Pakistan dan India, tidak diharuskan untuk menghadap
kiblat karena orang yang menghadap kiblat diwilayah ini secara
otomatis telah menghadap kearah Madinah زَادَ َھـاالـل ّٰ ُـهشَـ َرفًـا َوتَ ۡـع َِّـظيۡ ًـما.)
A’la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, Maulana Shah Imam Ahmad
Raza Khan  َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَل َيْهtelah mengkombinasikan tiga perbedaan
shalawat dalam satu Shalat, adapun sebutannya adalah Shalawat
Razawwiyah
*
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17 Mutiara Madani mengenai Shalawat dan
Salam
Orang-orang yang membaca Shalawat dan salam,
ص َّل
mencintai Nabi tercinta Muhammad اهلل َعل َيْ ِه َوا ٰل ِ َّٖه َو َسلَم
َ ,
ُ
mengingat hatinya lebih baik dari semua orang yang ada di
dunia ini, menjauhi dari sifat menghujat orang lain dan
memiliki kebencian terhadap mereka dalam hati, maka ia
akan mendapatkan berkah yang terhitung jumlahnya. 17
Mutiara Madani dibawah ini, antaranya:

1.

َّ َ  عَز ََو َجmengirimkan 3000 rahmat kepada orang
Allah ل
َّ َ َع َز َو َج
membaca Shalawat atas Nabi. Allah ل
mengirimkan 2000 Salam padanya.

2.

5000 perbuatan baiknya ditulis dalam buku amalan.
5000 derajatnya akan diangkat.

3.

5000 dosanya akan dihapus.

4.

Akan tertulis pada dahinya bahwa ia buka seorang
munafik.

5.

Akan tertulis pada dahinya bahwa ia akan bebas
dari api neraka.

37
www.dawateislami.net

Syajarah
6.
7.
8.

َّ َ  عَز ََو َجakan mencatatnya sebagai syahid pada hari
Allah ل
penghakiman di Akhirat nanti.

Akan bertambah anak-anaknya dan juga cucucucunya.
َّ َ  عَز ََو َجakan member kekuasaan untuknya agar
Allah ل
bisa mengatasi musuhnya.

10. Cintanya akan berada di dalam hati. Semua orang
11. Dia akan diberkahi dengan berkah Nabi Muhammad
َص
اهلل عَل َي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َس لَم
ُ  َ ّلsetiap hari dalam mimpi.
12. Dia akan meninggal dalam Iman.
َص
13. Nabi Muhammad اهلل عَل َيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو ََّسلَم
ُ  َ ّلyang dicintai akan
berjabat tangan kepada ia pada hari pembalasan.

14. Perantara Nabi Muhammad
ada untuknya.

َص
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
ُ َ ّل

38
www.dawateislami.net

akan Wajib

Syajarah
َّ َ  عَز ََو َجakan sangat senang terhadapnya sehingga
15. Allah ل
َّ َ َعز ََو َج
Allah ل
tidak akan pernah tidak senang
kepadanya1.

َ ُ َ َّ ّٰ ُ َ ى
اّٰلل لَع ُم َّمد
صَّل

َ َ ۡ ُّ َ
َ ۡ لَع
اۡلب ِ ۡيب
صلوا

6 Mutira Madani penting tentang seruan
menuju kebaikan
1. Sulit bagi setiap saudara saudari islam yang berakal
sehat dan dewasa untuk melakukan Shalat lima waktu
secara teratur. Bagi lelaki Wajib untuk melaksanakan
Shalat jama’ah di Mesjid. Seolah-olah orang yang tidak
melaksanakan Shalat jamaa’ah seperti potret manusia
yang memiliki wajah manusia yang jelas akan tetapi tidak
dapat melakukan tindakan layaknya manusia. Ingatlah!
Orang yang tidak pernah melaksanakan Shalat bukan
hanya melupakan shalat tetapi orang yang
melupakannya bahkan Shalat sendiri sekali pun ia
dengan sengaja meninggalkannya juga merupakan
orang melupakan Shalat. Melupakan Shalat diluar
pekerjaan, karyawan, perdagangan atau kesibukan
1

Dikutip dari: Hayat-e-A’la Hadrat, vol. 1, pp. 713, 714
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lainnya adalah orang yang tak berterima kasih kepada
Allah, sama sekali itu merupakan kebodohan dan dosa
besar. Tidak ada satu pun pekerja (bahkan jika ia bukan
seorang muslim) bisa mencegah karyawannya untuk
melaksanakan Shalat. Jika Direkturnya tak mengizinkan
karyawannya untuk melaksanakan Shalat, perkerjaan
yang seperti itu benar-benar Haram. Terlebih lagi,
melakukan pekerjaan seperti itu dimana karyawan harus
kehilangan Shalat Fardhu berjamaah juga tidak
diperbolehkan. Ingatlah! Tidak ada artinya pencarian
yang kita cari dapat membawa berkah sebagai rezeki
dengan meninggalkan Shalat. Rezeki berada dibawah
َّ َ  َعز ََو َجyang telah mendeklrasi Shalat
Maha Kuasa Allah ل
Fardhu. Meninggalkan Shalat Fardhu menyebabkan
َ ۡ َ ُ ّٰ َ َ ى
ِ ِ ( والعِياذ بKita dating dibawah
kemurkaan Allah. اّٰلل تعال
َّ َ  َعز ََو َج.)
perlindungan Allah ل

َّ َ  َعز ََو َجmelarang, jika anda telah meninggalkannya
2. Allah ل
dan belum mengganti shalat sebagai Qada, maka buatlah
perkiraan dengan seksama dari jumlah total Shalat yang
telah anda tinggalkan. Bahkan jika perkiraannya melebihi
jumlah Shalat yang telah terlewatkan, tidak ada salahnya
untuk melakukannya lebih karena tidak seharus anda
meninggal shalat yang telah tertinggal. Lakukan secara
bertahap akan tetapi sesgera mungkin. Jangan menjadi
malas kaerena kita tidak tau kapan meninggal. Ingatlah!
40
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Tidak ada ibadah Nafl diterima selama ibadah wajib
tidak dikerjakan. Jika ada sejumlah Shalat Qada,
misalnya, seratus Shalat qada fajr yang dilakukan,
kerjakanlah shalat qada dengan niat: ‘Saya melakukan
Shalat Fajr pertama yang saya lewatkan.’ Buat niat
yang sama untuk setiap shalat yang terlewatkan. Qada
termasuk shalat fardhu 5 lima waktu dan witir, buatlah
total menjadi 20 raka’at dalam sehari. Untuk lebih jelas,
baca buklet mengenai ‘Cara mengQada Shalat’
dipublikasikan
oleh
Maktaba-tul-Madinah
–
Departemen publikasi Dawat-e-Islami.

3. Sama halnya, semuasa puasa yang terlewatkan juga harus
diganti sebelum dating bulan Ramadhan berikutnya karena
ada sebuah Hadist mengatakan bahwa puasa pada bulan
Ramadhan berikutnya tidak diterima kecuali puasa
Ramadhan sebelumnya diganti.1
4. Jika anda memiliki kekayaan sampai tingkat nisab
Zakat dan kondisi Zakat2 telah terpenuhi, maka anda
harus membayarnya. Jika zakat seebelumnya belum
1

Untuk mengetahui informasi lebih jelas, silahkan buka bagian
(keberkehan Ramadan) dari Faizan-e-Sunnat.
Untuk lebih jelas lagi, silahkan baca ‘Faizan-e-Zakah’, sebuah
publikasi dari Maktaba-tul-Madinah.
2
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dibayar, buatlah perhitungan untuk jumlah zakat yang
belum dibayar dan bayarlah seterusnya. Ingat! Terlambat
membayar zakat setelah perkiraan tahun masuknya
zakat maka itu berdosa. Zakat juga harus dibayar dalam
jumlah kecil dari awal tahun. Dalam hal ini, buat
perhitungan untuk memastikan zakat telah selesai
dibayar sampai akhir tahun. Jika zakat masih belum
dibayar, jumlahlah akan ditambah dari zakat tahun
َّ َ  عَ َز َو َجtidak akan membiarkan pekerjaan
depan. Allah ل
setiap orang shalih sia-sia.

5. Haji merupakan perbuatan yang wajib dilaksanakan.
َّ َ  َعز ََو َجdalam Surah AliSebagaimana firman Allah ل
‘Imran, ayat 97, tentang kewajiban Haji:

َ َ َ ّٰ َ
َ ُاس َت َط
َ اع ُال َ ۡیہ َُسب ۡیلًّا
ۡ ُالناس ُحج ُال ۡ َب ۡیت ُ َمن
ُُؕو َم ۡن
ولله ُعلی
ۡ َ ۡ َ ٌ َ ّٰ َ َ َ َ
1
﴾۹۷﴿ُکف َرُفانُالل َهُغنیُعنُال ّٰعلمی َن

1

Mengerjakan Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah,
yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalan ke
Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban Haji), maka
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َص
Rasulullah اهلل َعل َيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم
ُ  َ ّلbersabda tentang orang yang
tidak melakukan haji sedangkan itu wajib atasnya
karena mampu, ‘sama saja’ dia mau mati Yahudi atau
mati Nasrani1.’ (Sunan-ut-Tirmizi, vol. 2, pp. 219,
Hadees 812)

6. Menahan diri dari kebohongan, fitnah, cerita panjanglebar, kata-kata kasar, perzinahan, sodomi (homo),
penindasan, penipuan, pamer, sombong, mencukur
jenggot atau memotongnya kurang dari segenggam,
mengadopsi penampilan orang fasiq (orang yang tidak
taat), menonton film dan drama, mendengarkan music,
itu semua merupakan kebiasaan yang buruk. Orang
َّ َ  عَز ََو َجdan Rasul
yang mematuhi perintah Allah ل
َ  َص, Allah ل
َ  َعزَو َجdan Rasu Muhammad ص َّل اهلل ع َل َي ِه
اهلل َعلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
ّل
َّ
َ
َ
ْ ُ
ُ
 َو ا ٰل ِ ٖه َو َس لَمakan menjanjikan surge untuknya.

Allah ki rahmat say to Jannat hi milay gi
Ay kash! Mahallay mayn jagahun kay miliho

sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari
semesta alam. (bagian 4, Surah Ali-imran, ayat 97)
1
Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, silahkan buka volume
keenam dari Bahar-e-Shari’at.
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َ َ ۡ ُّ َ
َ ُ َ َّ ّٰ ُ َ ى
َ ۡ لَع
اّٰلل لَع ُم َّمد
اۡلب ِ ۡيب صَّل
صلوا

Warna-warni peringatan Mutiara madani
Yaad-daari kay waqt-e-zaadan tu
Ham khandaanbadand-o-tu-giryaan
Aan chunaan zee kay waqt-e-murdan tu
Ham giryaanshawand-o-tu-khandaan
Terjemahan: Ingatlah! Ketika anda pertama kali lahir, semua
orang bahagia sedangkan anda menangis. Hiduplah seakan
semua orang menangis pada hari anda meninggal sedang anda
tersenyum.
C

Wahai Saudara muslimin dan muslimah! Jika kamu terus
َّ َ  َعز ََو َجdengan
menangis dengan tulus mengingat Allah ل
hatimu yang menggeliat dalam kesedihan karena jauh
َص
ِ
َّ َ ــٓاء الـل ّٰـه َع َز َو َج
dari Rasul tercinta اهلل عَل َيْ َِّه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ا ْن َش
ُ  َ ّلjadi, ل
pada saat meninggal, akan akan tersenyum dengan
kebaikan dan mendapat syafaat dan mendapat
َص
kedekatan denga Rasul tercinta اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
ُ  َ ّلdimana
seharusnya orang akan mengalami kesedihan atas
kepergian anda dari dunia ini.
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C

Wahai saudara muslimin dan muslimah! Ingatlah janji
َّ َ  عَز ََو َجmelalui orang
yang telah anda buat dengan Allah ل
َّ َ  َع َز َو َجagar anda
yang berdosa. Minta Do’a kepada Allah ل
dapat mematuhi segala perintahnya dengan tulus dan
menjalankan perintah-Nya sesuai Sunnah hingga akhir
hayat.
َ َّ ّٰ ُ َ َ ى
َّ
اّٰلل عل ۡيهِ َوا ِل َو َسلم
صَّل

C

Wahai saudara muslimin dan muslimah! Yanda harus
berjanji untuk berpegang teguh pada ‘Ahlusunnah wal
jama’ah’, dan menjauhkan diri dari setiap orang yang
fanatic agama. Tetang teguh pada janji anda.
1

C

َ ۡ َّ َ ۡ ى
ب اۡلم ِۡۡي
ِ ِ امِۡي ِِباه ِ انل

َۡ َ َ َ ََ
﴾ُ ۱۳۲﴿ُفلاُتم ۡوتنُُالا َُوُانت ۡمُم ۡسلم ۡو َن

Wahai saudara muslimin dan muslimah! Ingatlah janji
anda untuk mngerjakan Shalat, puasa dan menjalankan
segala kewajiban yang telah dianjurkan sesuai syari’at
َّ َ َع َز َو َج
dan menjauhkan diri dari dosa. Semoga Allah ل

1

Maka jangalah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.

[Kanz-ul-Iman (Terjemahan Al-quran)] (bagian1, Surah Al-Baqarah, ayat 132)
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menjaga janji yang telah anda buat! Melanggar janji
adalah haram dan perbuatan setang yang paling
mngerikan. Mematuhi janji adalah kewajiban bahkan jika
janji itu dibuat oleh orang biasa. Ingatlah anda telah
َّ َ  – َع َز َو َجyang menciptakan anda.
berjanji dengan Allah ل
C

Wahai saudara Muslimin dan Muslimah! Jangan lengah
dari kematian anda. Jika anda mengingat mati, anda
akan terselematkan dari kehancuran; dan diselamatkan
iman dan agama, anda akan diberkahi dengan
mengerjakan Sunnah dan menjauh diri dari dosa-dosa.

C

Wahai saudara muslimin dan muslimah! Tetaplah
terjaga agar anda dapat tidur dengan tenang, terlindungi
dan nyaman didalam kubur setelah anda meninggal;
malaikat akan berkata kepada anda dalam kubur:
Terjemahan:
misalnya
seperti seorang pengantin

tidur

ۡ
َ َ
ن ۡم ك َن ۡو َمةِ ال َع ُر ۡو ِس

Jaagnahay jaaglayaflaak kay saaye talay
Hashr tak sota rahay ga khak kay saaye talay
bangunlah! Anda harus tetap terjaga saat anda
berada dibawah bayangan langit, karena setelah
anda meninggal anda akan tidur didalam kubur
samapai hari penghakiman
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C

Wahai saudara muslimin dan muslimah! Janganlah
terlena akan dunia. Ketertarikan yang berlebihan akan
dunia merupakan ketidakpedulian terhadap Sang
َّ َ عَز ََو َج.
Pencipta ل

Bay-wafa dunya pay mat ker i’tibar
Tu achanak maut kahoga shikaar
Janganlah percaya dan jatuh cinta akan dunia yang
tidak setia pada anda ini. Karena jika anda mencintai
dunia anda akan diburu ataupun dikejar smpai anda
mati.

َ ُ َ َّ ّٰ ُ َ ى
صَّل
اّٰلل لَع ُم َّمد

َ َ ۡ ُّ َ
َ ۡ لَع
اۡلب ِ ۡيب
صلوا

Perhatian saudari muslimah
Saudari muslimah!
Kewajiban anda adalah mengetahui
kepentinga pengetahuan tentang masa mentruasi anda. Lebih
lanjut lagi, baca bagian kedua dari Bahar-e-Shari’at atau
minta kepada saudari lainuntuk membacakan kepada anda.
Selanjutnya, untuk mengetahui kepentingan tentang
keputusan mengenakan hijab bagi saudari muslimah,
bacalah buku ‘Parday kay baray mayn Suwal Jawab’
diterbitkan oleh Maktaba-tul-Madinah – departemen
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penerbit Dawat-e-Islami. Ini hadis tentang mengenakan
hijab bagi saudari muslimah.Here is a Hadees regarding
ِ
Islamic veiling. Sayyidatuna Ummu Salamah اهلل عَنْهَا
َ  َرtelah
ُ ِض
ِ
bercerita: (Sayyidatuna) Maymunah (اهلل َع ْن َها
َ  ) َرsaya telah
ُ ِض
َص
dating untuk menjumpai Rasul kita tercinta اهلل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
ُ  َ ّل.
(sementara, sahabat yang buta)Sayyiduna ‘Abdullah Bin
ِ
َص
ِٖ ِ
Umm-e-Maktoom اهلل َع ْن َُّه
َ  َرdatang. Rasul tercinta اهلل َعل َ َّي ْه َو ا ٰله
ُ ِض
ُ َ ّل
َ
 َو َس لمmeminta kami untuk mnegenakan Hijab. Saya berkata,
َص
‘Ya Rasulullah اهلل عَل َيْ ِه َواٰل ِ َّٖه َو َسلَم
ُ  َ ّل, dia buta dan tidak akan bisa
ِ
َص
ٖ
َ
melihat kami.’ Nabi اهلل عَل َيْ ِه َواٰله َو َسلم
ُ  َ ّلmembalas, ‘apakah
kalian berdua buta? Dan dapat melihatnya?’
(Sunan-ut-Tirmizi, vol. 4, pp. 356,Hadees 2787)
Saudari Muslimah! Cerita sebelumnya menjelaskan bahwa
perintah untuk lelaki tidak melihat kepada perempuan yang
bukan Mahram, juga, perempuan harus menghindari lelaki
yang bukan mahramnya. Bagaimanapu, ada perbedaan
pandangan antara melihat lelaki yang bukan mahram dengan
perempuan yang bukan mahram. Itu terdapat pada halaman
443 dari buku Bahar-e-Shari’at, volume 3, dipublikasikan
oleh Maktaba-tul-Madinah– departemen penerbit Dawat-eIslami: untuk seorang perempuan, hokum melihat lelaki
yang bukan mahram sama dengan melihat lelaki yang alin
yang bukan mahramnya juga. Dan hokum ini diterapkan
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ketika perempuan diyakinkan ketika melihatnya tidak
mempunyai rasa gairah atapun nafsu ketika melihat yang
bukan mahramnya. Jika dia ragu tentang perasaan nafsunya,
dia tidak boleh melihat kepada lelaki tersebut.
(Fatawa ‘Aalamgiri, vol. 5, pp. 327)

Empat mutiara madani untuk saudari muslimah
1. Perempuan tidak boleh menyentuh bagian tubuh
dari lelaki yang bukan mahramnya atau bersalaman
dengannya. Dia tidak boleh mencium tangan yang
bukan mahram atau berjabat tangan dengan lelaki
yang bukan mahramnya. Bahkan dia tidak boleh
mencium tangan murshid yang bukan mahramnya;
atau mengusap kepala muridnya. Perempuan harus
menaruh rambut yang rontok saat disisir ditempat
dimana tak dapat dilihat oleh yang bukan mahramnya.
2. Ada perintah syar’i untuk mengenakan hijab antara
sepupu laki-laki dan sepupu perempuan. Bukan ibadah
syar’i jika tidak menggunakan hijab antara saudara lakilaki ipar (suami saudara laki-laki) dan saudari perempuan
ipar (istri saudara laki-laki) yang menyebabkan
kehancuran seperti mati.lebih jauh lagi, saudari muslimah
harus mngenakan hijab secara syar’i dari suami saudara
perempuan mereka, suami dari bibi ibu dan ayah mereka
dan dari kakak laki-laki dari suami mereka sendiri.
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3. Saudari muslimah tidak boleh duduk diteras luar rumah
mereka atau mengintip dari jendela karena perbuatan ini
akan membuka pintu kejahatan.

َ ُ َ َّ ّٰ ُ َ ى
اّٰلل لَع ُم َّمد
صَّل

َ َ ۡ ُّ َ
َ ۡ لَع
اۡلب ِ ۡيب
صلوا

Dawat-e-Islami
Saudara muslimin dan muslimah tersayang! Dawat-e-Islami
merupakan gerakan dakwah non-politik sesuai Al-Qur’an
dan Sunnah. Anda mungkin bisa membuat segala
kemungkinan untuk bekerjasama secara fisik, hati dan
keuangan. Dimanapun ijtima’ (perkumpulan) mingguan
Dawate Islami diadakan, anda harus berupaya keras
menghadirinya. Demikian juga, dimanapun Dars dari
‘Faizan-e-Sunnat’ diberikan, anda harus berpartisipasi
didalamnya. Tempat dimana Dars dari ‘Faizan-e-Sunnat’
tidak diberikan, buatlah rencana untuk permulaan Dars hari
ditempat itu.setiap saudara muslim bisa bpergian dengan
Madani Qafilah setidaknya tiga hari setiap bulan.
َّ َ  ! َع َز َو َجJadikanlah kami
Ya Allah , Engkau yang kami cintai ل
semua Muballiqh, seorang hambay yang Kau cintai, seorang
umat Rasul yang dicintai dan diberkahi dari Madinah, dan
maafkanlah kami tanpa Hisab.
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َ َّ ّٰ ُ َ َ ى
َّ
اّٰلل عل ۡيهِ َوا ِل َو َسلم
صَّل

َ ۡ َّ َ ۡ ى
ب اۡلم ِۡۡي
ِ ِ امِۡي ِِباه ِ انل

In dau kasadaqahjin ko kaha: Mayray phool hayn
Ki-jiye RazakoHashr mayn khandaanmisal-e-gul

َ ُ َ َّ ّٰ ُ َ ى
اّٰلل لَع ُم َّمد
صَّل

َ َ ۡ ُّ َ
َ ۡ لَع
اۡلب ِ ۡيب
صلوا

Tanggal Wisaal (keberangkatan dari dunia ini) dan tempat-tempat
pemakaman Mashaaikh dari Silsilah Qadiriyyah Razawiyyah ‘Attariyyah
S# Nama

Wisaal

Tempat

1.

َص
The Beloved Rasoolاهلل عَل َ ْيهِ َواٰل ِ ٖه َو َسل َم
ُ َ ّل

12 Rabi’-ul-Awwal, 11 AH Madinah

2.

ِ
Sayyiduna ‘Ali اهلل َعـن ْ َُّه
َ َر
ُ ِض

21 Ramadan, 40 AH

Najaf

3.

ِ
Sayyiduna Imam Husaynاهلل َعـن ْ َُّه
َ َر
ُ ِض

10 Muharram, 61 AH

Karbala

4.

Imam Zayn-ul-‘Aabideenْح ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه
َ ْ َر

14 Rabi’-ul-Awwal, 94 AH Madinah

5.

Sayyiduna Imam Baaqirَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

7 Zul-Hijjah, 114 AH

“”

15 Rajab, 148 AH

“”

6.

Sayyiduna Imam Ja’far Sadiq

ـم ُة الـ لّٰـهِ عَلَي ْه
َ َر ْح

Sayyiduna Imam Musa Kaazim

ِ ّٰ ر ْحـم ُة الـل
ـه
َ َ

7.

عَلَيْه

5 Rajab, 183 AH

Baghdad

8.

Sayyiduna Imam ‘Ali Razaَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

21 Ramadan, 203 AH

Mashhad

9.

Sayyiduna Ma’roof Karkhiَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

2 Muharram, 200 AH

Baghdad

6 Ramadan, 253 AH

“”

10. Sayyiduna Imam Sari Saqatiَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

11. Sayyiduna Imam Junayd Baghdadiْح ُةالـلّٰـه ِعَلَيْه
َ ْ  َر27 Rajab, 298 AH

“”

12. Sayyiduna Imam Shibli َر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَل َيْ ه

“”

27 Zul-Hijjah, 334 AH
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13. Imam Shaykh ‘Abdul Waahidَر ْح َـم ُة الـل ّٰ ِـه عَلَي ْه

26 Jumadal Aakhir, 410
AH

“”

14. Imam Abul FarahTartoosiَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

3 Sha’ban, 447 AH

“”

15. Imam Abul Hasan Hakkaari َر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

1 Muharram, 486 AH

“”

16. Imam Abu Sa’eed Makhzoomi  َر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَل َ ْي ه12 Muharram, 513 AH

11 Rabi’-ul-Aakhir, 561
AH

17. Sayyiduna Ghaus-e-A’zamَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

“”
“”

18. Shaykh Sayyid ‘Abdur Razzaq  َر ْح َـم ُة الـل ّٰ ِـه عَلَي ْه6 Shawwal, 623 AH

“”

19. Sayyiduna AbuSaalih Nasrَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

27 Rajab, 632 AH

“”

27 Rabi’-ul-Awwal, 656
AH

“”

21. Sayyid ‘Ali Baghdadi َر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

23 Shawwal, 739 AH

“”

22. Shaykh Sayyid Musaَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

13 Rajab, 763 AH

“”

23. Shaykh Sayyid Hasanَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

26 Safar, 781 AH

“”

24. Shaykh Sayyid Ahmad Jeelani َر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

19 Muharram, 853 AH

“”

25. Shaykh Bahauddinَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

11 Zul-Hijjah, 921 AH

Daulatabad

26. Sayyiduna Ibraheem Ayrchiَر ْح َـم ُة الـل ّٰ ِـه عَلَي ْه

15 Rabi’-ul-Aakhir, 953
AH

Delhi

27. Muhammad Nizamuddin Bhikariْح ُةالـلّٰـهِعَلَيْه
َ ْ َر

9 Zul-Qa’dah, 981 AH

Kakori

28. Qadi Ziyauddin Ma’roof Jiyaَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

21 Rajab, 989 AH

Unnao

29. Shaykh Jamal-ul-Awliyaَر ْح َـم ُة الـل ّٰ ِـه عَلَي ْه

1 Shawwal, 1047 AH

Jahanabad

30. Sayyid Muhammad Kaalpuwi َر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

6 Sha’ban, 1071 AH

Kalpi

31. Sayyid Ahmad Kaalpuwiَر ْح َـم ُة الـل ّٰ ِـه عَلَي ْه

19 Safar, 1084 AH

“”

32. Sayyid Fadlullahَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

14 Zul-Qa’dah, 1111 AH

“”

33. Sayyid Barakatullahَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

10 Muharram, 1142 AH

Marharah

Sayyid Muhiyyuddin Abu Nasr
20.

عَلَيْه

ِر ْحـم ُة الـ لّٰـه
َ َ
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34. Sayyid Aal-e-Muhammadَر ْح َـم ُة الـل ّٰ ِـه عَلَي ْه

16 Ramadan,1164 AH

“”

35. Sayyiduna ShahHamzahَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

14 Muharram, 1198 AH

“”

36. Aal-e-Ahmad Achchay Miyanْح ُةالـلّٰـه ِعَلَيْه
َ ْ َر

17 Rabi’-ul-Awwal, 1225 AH “ ”

37. Sayyid ShahAal-e-Rasoolَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

18 Zul-Hijjah, 1296 AH

“”

38. Imam Ahmad Raza Khanَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

25 Safar, 1340 AH

Bareilly

39. Shaykh Ziyauddin Madaniَر ْح َـم ُة الـلّٰـهِ عَلَي ْه

4 Zul-Hijjah, 1401 AH

Madinah

40. Maulana ‘Abdus Salam Qaadiriَر ْح َـم ُةالـلّٰـهِعَلَيْه

Keutamaan Shajarah
Keturunan spiritual dari Syeikh Tariqat, Ameer-e-Ahl-eSunnat, pendiri Dawat-e-Islami, ‘Allamah Maulana Abu Bilal
Muhammad Ilyas ‘Attar Qaadiri ـت بَـ َركَـاتُـهُ ُـم الْـعَـالِـيَـه
ْ َدَام.

Ya Ilahi rahm ferma Mustafa1 kay wasitay
Ya Rasoolallah karam ki-jiye Khuda kay wasitay
Mushkilayn hal ker Shah-e-Mushkil-Kusha2 kay wasitay
Ker bala`ayn rad Shaheed-e-Karbala3 kay wasitay
Sayyid-e-Sajjad4 kay sadaqay mayn sajid rakh mujhay
‘Ilm-e-haq day Baaqir5-e-‘ilm-e-huda kay wasitay
Sidq-e-Sadiq6 ka tasadduqsadiq-ul-Islam ker
Bay-ghazab raazi ho Kaazim7 aur Raza8 kay wasitay
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Bahr-e-Ma’roof9-o-Saree10ma’roof day bay-khud saree
Jund-e-haq mayn gin Junayd11-e-ba-safa kay wasitay
Bahr-e-Shibli12shayr-e-haq dunya kay kutton say bacha
Aik ka rakh ‘abd13-e-Waahid bay-riya kay wasitay
Bul-Farah14 ka sadaqah, ker gham kofarah day husn-osa’d
Bul-Hasan15 aur Bu-Sa’eed16-e-sa’d-zaa kay wasitay
Qaadiri ker Qaadiri rakh, Qaadiriyyon mayn utha
Qudr-e-‘Abdul Qaadir17-e-qudrat numa kay wasitay
َ ُ ّٰ َ َ ۡ َ
ً
احسن
hasan-e-say day rizq 1اّٰلل ل ُه ۡم رِ ۡزقا
Banda-e-Razzaq18taj-ul-asfiya kay wasitay
Nasr19 Abi Saalih ka sadaqah, saalih-o-mansoor rakh
Day hayat-e-deen Muhiyyee20 jan-fiza kay wasitay
Toor-e-‘irfan-o-‘uluw-o-hamd-o-husna-o-baha
Day ‘Ali21 Musa22 Hasan23 Ahmad24 Baha25 kay wasitay
Bahr-e-Ibraheem26 mujh per naar-e-gham gulzar ker
Bheek day Daata Bhikari27badshah kay wasitay

Allahعَ َز َو َج َ َّلmemberkahi mereka dengan rezeki yang baik.

1
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Khana-e-dil ko ziya day roo`ay Iman ko jamaal
Shah Ziya28 Maula Jamaal29-ul-Awliya kay wasitay
Day Muhammad30 kay liye rozee, ker Ahmad31 kay liye
Khuwan-e-Fazlullah32sayhissah gada kay wasitay
Deen-o-dunya kay mujhay barakaat day Barakaat33
say
‘Ishq-e-haq day ‘ishqee, ‘ishq-e-intima1 kay wasitay
Hubb-e-Ahl-e-Bayt day Aal34-e-Muhammad kay liye
Ker shaheed-e-‘ishq, Hamzah35 payshwa kay wasitay
Dil ko achchha tan ko suthra jan ko pur-noor ker
Achchhay piyaray Shams-e-Deen36badr-ul-‘ula kay
wasitay
Dau jahan mayn khadim-e-aal-e-Rasoolullah ker
Hazrat-e-Aal37-e-Rasool-e-muqtada kay wasitay
Ker ‘ata Ahmad riza`ay Ahmad-e-Mursal mujhay
Mayray Maula Hazrat-e-Ahmad Raza38 kay wasitay
Pur-ziya ker mayra chehrah Hashr mayn ay Kibriya
Shah Ziyauddin39 peer-e-ba-safa kay wasitay
1

Orang yang memliki cinta spiritual.
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1

َ َّ ٌ َ َ َ ۡ ُّ َ ۡ
َ ۡ َ
السَلم
ِ احيِنا ِِف ادلِي ِن وادلنيا سَلم ب

Qaadiri ‘Abdus-Salam40-e-khush-ada2 kay wasitay
‘Ishq-e-Ahmad mayn ‘ata ker chashm-e-tersauz-e-jigar
Ya Khuda Ilyas41ko Ahmad Raza kay wasitay
Sadaqah in a’yaan ka day chehh ‘ayn ‘iz, ‘ilm-o-‘amal
َّ َ  ! َعز ََو َجDengan berkahi orang-orang suci ini, berikan RahmatYa Allah ل
‘Afw-o-‘irfan
‘aafiyat is bay-nawa kay wasitay
Mu untuk saudara muslimin/muslimah1____________Qaadiri Razavi
S/o,D/o. ___________________________________________
Kediaman dari__________________________________________
Dan merubah hati dia L/P ke ‘Madinah’!
َّ
َو َسلم

َ ۡ َّ َ ۡ ى
ب اۡلم ِۡۡي
ِ ِ امِۡي ِِباه ِ انل

َ َّ ّٰ ُ َ َ ى
اّٰلل عل ۡيهِ َوا ِل
صَّل

Tanggal: ____________ 14 ____ AH1

1

Berkahi kami dengan kedamaian didunia dan keselamatan
diakhirat.
2

Sebelumnya, bait yang disebutkan dalam Shajarah yang dicetak
memiliki kata-kata ‘
’ [‘Abdus-Salam ‘Abd-e-Raza].
Dengan alasan teknis, sulit untuk melafalkan dengan benar huruf
‘ ’. Oleh karena itu, amandemen ini dibuat.
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(untuk mngetahui arti dari bait dalam Shajarah ini dan untuk
mngetahui informasi menarik lainnya, bacalah halaman ke 217 buku
‘Sharh-e-Shajarah Qadiriyyah Razawiyyah’ dipublikasikan oleh
Maktaba-tul-Madinah.)

1

Catatan: dengan nama saudara muslimah, tulislah Qadiriyyah
Razawiyyah.
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Bahar-e-Shari’at, Maktaba-tul-Madinah, Karachi
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Mirqat-ul-Mafatih, Dar-ul-Fikr, Beirut
Musannaf ‘Abdur Razzaq, Dar-ul-Kutub ‘Ilmiyyah, Beirut
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58
www.dawateislami.net

