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“tentu kita sudah mengungkapkan (pesan) ini di malam kekuatan : dan apa yang akan                
menjelaskan kepada kamu apa malam kekuatan itu? Malam Kekuatan lebih baik dari Seribu 
bulan. Dimana dengan izin Allah SWT turun Malaikat Jibril dan Malaikat lainnya, dalam segala 
tugas: Kedamaian! Yang berlangsung hingga terbit matahari

Malam Kekuatan adalah malam kebahagiaan Spiritual, Nabi Muhammad     SAW bersabda :
“sesungguhnnya bulan ini (Ramadhan) telah datang kepadamu; dan di dalamnya terdapat malam 
yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa yang kehilangannya, maka kehilangan segala 
kebaikan; dan tidak ada seornag pun yang dirampas kebaikannya di dunia ini kecuali orang yang 
tidak beruntung” (Ibn Majah)

“ Barangsiapa berdiri (dalam doa) di malam kekuatan, karena iman dan berharap akan imbalan, 
maka seluruh dosa di masa lalunya akan di ampuni” (Targhib)

Seribu bulan setara sengan 83 tahun 4 bulan waktu di bumi. Sangat beruntung bagi seseorang 
yang menghabiskan waktu di malam ini untuk berdoa. Baik pria atau wanita yang berdoa di 
sepanjang malam ini, akan menerima pahala dan berkah yang setara dengan pahala berdoa 
selama 83 tahun 4 bulan berturut-turut. Karena Malam Kekuatan lebih baik dari seribu bulan, 
maka tidak ada yang bisa benar-benar mengukur sejauh dan seberapa baik Malam ini.

Nabi Muhammad       SAW yang suci bersabda : “Malam Lailatul Qadar telah di berikan oleh 
Allah SWT kepada ummatku (manusia). Dan tidak diberikan kepada orang lain sebelum ini”               
(Durr Al- Mansur)

Mahkota kemuliaan Ramadhan

Lebih baik dari seribu bulan

Eksklusifitas 

Telah ada laporan berbeda di berbagai tradisi mengenai malam yang tepat, dan semuanya hampir 
sepakat bahwa Malam Lailatul Qadar muncul di salah satu dari 10 malam terakhir Ramadhan. 
Lebih tepatnya di 10 malam ganjil terakhir (21, 23, 25, 27, atau 29)

Pendapat popularnya adalah malam ke-27 Ramadhan, tetapi hal tersebut tidak bisa di buktikan 
sepenuhnya. Tradisi menunjukkan bahwa malam Lailatul     Qadar cenderung dicari di 10 malam 
terakhir atau 5 malam terakhir.

Hazrat Aisha (RA) mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Cari Malam Lailatul Qadar 
di 10 malam ganjil terakhir di bulan Ramadhan” (Bukhari)

Allah SWT telah memberikan kita kehidupan untuk dijalani, dan memerintahkan kita  berpuasa 
untuk menghilangkan dosa dari tubuh, jiwa dan pikiran. Pada akhirnya ketika hidup kita sudah 
mendekati ajal, Kematian adalah pahalanya    . Karena bahkan kematian adalah hadiah bagi 
orang-orang yang beriman.

Perayaan telah dimulai dan tidak pernah berakhir, seperti semua berkah tidak memiliki akhir 
bahkan di akhirat. Demikian pula dengan mereka yang melanggar perintah Allah    SWT yang 
Maha kuasa dengan mengikuti nafsu duniawi mereka dan membatalkan puasa, hingga berbuat 
dosa. Mereka yang soleh akan merasakan dunia yang pahit tetapi bagi orang-orang jahat itu 
adalah rasa yang paling manis. Betapa tertipunya mereka, memilih untuk merasakan dunia 
(kenikmatan sementara) daripada Akhirat yang kekal.

Orang-orang inilah yang akan merasakan siksaan di Akhirat nantinya, karena melanggar perintah 
Allah dan menenggelamkan diri dalam kelalaian.

Malam yang manakah itu?

Lailatul Qadar adalah Mahkota dari bulan suci Ramadhan.hal ini terkait dengan turunnya 
Al-Qur’an Majid, Kitab terakhir Allah SWT kepada Nabi terakhir, Muhammad    SAW untuk 
pedoman bagi umat manusia. Al-Qur’an Majid menjelaskan tentang “sang malam”



Bagaimana seseorang menghabiskan malam ganjil dan
malam Lailatul Qadar ?

Malam Lailatul Qadar hadir dalam diri semua orang

Doa kenabian untuk malam ini

Di Negara-negara sebelumnya dan di tahun-tahun terakhir, rahasia Ramadhan dan malam penuh 
kekuatan disembunyikan. Ummat Rasulullah SAW adalah bangsa yang diberkati dan diistime-
wakan karena Ramadhan. Banyak  dari Negara-negara lain hidup selama ratusan tahun dengan 
berharap menjadi Ummat Rasulullah SAW.

Allah SWT yang Maha kuasa telah memberkati umatnya sepanjang tahun. Ramadhan hanya satu 
bulan lamanya, tetapi nilainya lebih baik daripada seribu bulan. Dan setara dengan hidup lebih 
dari 83 tahun (83 tahun dan 3 bulan).

Orang-orang meminta umur panjang untuk melakukan perbuatan yang baik. Ramadhan hanya 
satu bulan tetapi pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadhan adalah Raja dari segala 
bulan, siang dan malam harinya lebih berkah dari bulan lainnya.

Umat sebelumnya banyak yang telah hidup ratusan tahun, Allah yang Maha Agung telah 
memberi kita hidup yang singkat tetapi memiliki berkah yang lebih besar daripada orang yang 
telah hidup dengan waktu yang lama.

Oleh karena itu menjalankan Ramadhan sama seperti Anda telah hidup selama lebih dari 83 
tahun. Jadi mengapa orang menyia-nyiakan berkah yang luar biasa ini, satu pahala sama seperti 
70 pahala di bulan Ramadhan. Apalagi malam Kekuatan (Lailatul Qadar) yang setara dengan 
seluruh malam Ramadhan, bagi mereka yang beruntung yang mendapatkannya.

Hidup kita mungkin singkat dibandingkan dengan bangsa sebelumnya, tetapi berkah malam dan 
siangnya Ramadhan melebihi Ibadah dan pahala seumur hidup kita.

Malam Lailatul Qadar adalah saat seseorang berusaha menemukan kekuatannya, dan malam 
Lailatul Qadar tidak hanya ada di bulan Ramadhan tetapi juga ada di dalam diri Anda semua.

Malam Lailatul Qadar adalah ketika Anda menemukan kekuatan untuk mengubah hidup Anda 
menjadi sejalan dengan Sunah Nabi    .

Seseorang harus berdoa supaya perubahan kekuatan ini tidak hanya tetap di Ramadhan, tetapi 
supaya efeknya tetap ada dalam diri Anda hingga setelah Ramadhan sehingga memungkinkan 
anda untuk memperkaya hati anda.

Hazrat Aisha (RA) meriwayatkan:
“aku bertanya: ya Rasulullah! Katakan padaku jika aku harus menemukan malam Kekuatan, apa 
yang harus saya ucapkan pada malam itu?”
Nabi Muhammad SAW menyarankan Aisha untuk mengucapkan 

Kita harus mengingatkan diri kita sendiri dan yang lain mengenai bahayanya batal puasa (dan 
mengikuti perintah Allah SWT), Orang yang kehilangan satu puasa di Ramadhan harus            
menggantinya. Bagaimana dengan mereka yang membatalkan puasa dengan melakukan dosa 
selama Ramadhan? Mereka harus membalasnya dengan menghabiskan hari di dalam api (bagi 
mereka yang gagal bertaubat)

Dari sini kita belajar bahwa inti utama dari berpuasa adalah tidak hanya menghindari makan dan 
minum tetapi juga menjauhkan diri dari kejahatan yang ada di dalam tubuh, hati, jiwa, dan 
pikiran. Ini adalah puasa spiritual sejati, menghubungkan kita kengan kehadiran Allah SWT 
yang Maha kuasa dan mengkondisikan kita untuk memilih Akhirat daripada nafsu dunia semata.

Jika Anda berhasrat untuk mendapatkan yang terbaik di dunia, hal yang harus anda lakukan 
adalah mensucikan diri anda dari dosa yang dibuat oleh Tubuh, Hati, dan Pikiran. Dengan 
menghubungi Imam terdekat atau mengunjungi website kami www.zawiyah.org , Atau anda 
bisa mengunjungi laman Facebook Guru dari Tareeqah Muhammdiyah’s:

www.facebook.com/SyakhAhmadDabbagh 

Ya Allah! Engkaulah yang Maha pengampun, kau selalu mengampuni hambamu,
maka dari itu ampunilah aku. (Bukhari)



Seseorang harus berdoa setiap rakaat dengan konsep berikut ini:
Satu(1) x surat Al-Fatihah

Doa dan amalan opsional untuk Malam Kekuatan

Buat Ramadhan ini berbeda dan katakan : “Insyaallah, Aku berniat untuk mengubah gaya     
hidupku yang penuh dosa. Insyaallah aku akan belajar dan menemukan lebih banyak tentang 
al-islam dan iman, saya akan belajar dan berlatih pengetahuan tentang fiqih dan yang paling 
penting mensucikan tubuh,hati, jiwa dan pikiran supaya ketika aku mati, aku berada dijalan yang 
benar dengan berusaha mencapai berkah dari Allah SWT yang Maha Agung.

Seseorang bisa melakukan beberapa bentuk Amalan berbeda selama malam Kekuatan, berikut 
beberapa contohnya.

1) dua rakaat Shalat Tobat dengan rasa penyesalan, pengharapan, dan keinginan untuk bertobat 
yang sungguh-sungguh dan benar-benar tunduk pada cara-cara dari kegelapan ke terang dan 
kejahatan menjadi kebenaran. Benar-benar memohon dari masa lalu Anda atas semua      
kekurangan anda dalam melaksanakan perintah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad            
SAW. Juga memohon ampun atas kekurangan anda dalam mengikuti Murshid/pembimbing anda 
yang telah mendukung anda dalam mencapai kedekatan dengan Allah SWT.

2) Dua rakaat Shalat Syukur dengan penuh rasa bersyukur dari hati yang paling dalam atas 
berkah yang dianugerahkan Allah SWT, berkah Ramadhan, Malam Kekuasaan, Murshid/ 
pembimbing yang telah mengingatkanmu akan jalan-jalan-Nya dan semua nikmat yang terlihat 
dan tidak terlihat. Seseorang tidak akan pernah bisa menunjukkan rasa syukur kepada Allah 
SWT atas sesuatu yang telah dianugerahkan Allah kepada kita karena rahmat- Nya akan selalu 
lebih besar daripada rasa syukur kita.

3).Dua Rakaat Shalat Istikharah, memohon kepada Allah untuk membimbing Anda kepada 
keridhaan Allah SWT dalam mengarungi kehidupan ini sehingga Anda dapat menemukan 
kekuatan rahasia jejak langkah Nabi Muhammad     SAW ke kerajaan Allah SWT. Sebagaimana 
seseorang selalu membutuhkan bimbingan, sebagaimana kegelapan diri sendiri mengaburkan 
jalan hidup. Selalu memohon kepada Allah SWT untuk melancarkan segala jalan hidup menuju 
keridhaan Allah

4) Dua Rakaat Shalat Hajat, shalat kebutuhan, mohon kepada Allah SWT untuk kedekatan, 
kenikmatan, dan seberapa besar keinginan Anda agar Allah SWT berada  dalam hati anda. Seseo-
rang harus meninggalkan semua tuhan palsu lainnya yang telah diandalkan di masa lalu, 
ketergantungan terhadap orang, masyarakat, pemerintah, dan diri sendiri. Sekarang Anda 
benar-benar mengandalkan Allah SWT dan memohon untuk kembali ke dekapannya seperti saat 
berada di dunia roh.



Seseorang harus membayangkan dirinya meninggalkan kehidupan ini, berjalan menuju kerajaan 
Allah. Bayangkan tubuh sedang diukir dengan kata-kata Allah yang Maha Agung. Bayangkan 
tubuh Anda menjadi surat permintaan Anda yang terukir [Tidak hanya di tubuh  tetapi hati yang 
menunjukkan perasaan Anda untuk permintaan ini].

Bayangkan tubuh Anda sebagai kertas yang digunakan untuk menuliskan perasaan Anda atas 
segala kekurangan dalam menjalankan perintah Allah SWT. Bayangkan kata-kata yang diberka-
hi [Tasbih] perlahan mulai menerangi tubuh Anda saat permintaan Anda dijawab dengan 
kata-kata pengampunan yaitu nama-nama Allah SWT(Asmaul Husna).

Bayangkan kegelapan dikeluarkan dan cahaya Illahi ditempatkan di dalam diri anda. Bayangkan 
diri Anda berjalan, berlari, dan terbang menuju Allah SWT. Mereka yang menginginkan Allah 
akan menerima kedekatan dan rahmat-Nya.

Seseorang harus melakukan Mediasi dengan nama yang diberkahi Allah SWT selama 10 menit 
Bayangkan nama yang diberkahi dari Allah Ta'ala sedang terukir di seluruh tubuh Anda sampai 
menjadi terang di dalam hati Anda. Panggil Allah SWT yang Maha kuasa dengan hati Anda 
untuk membuat Anda selalu dalam dzikir. Biarlah nama yang diberkahi ini mendominasi seluruh 
tubuh Anda [pada apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, semua organ, dan tujuan hidup 
Anda] sehingga seluruh tubuh pikiran dan hati Anda selalu hidup dalam dzikir Allah SWT 
sampai mati.7 [Sudah terlalu lama hatimu menjauh dari dzikir yang benar kepada Allah jadi 
sekarang bawalah ke Allah SWT sehingga cahaya dzikir bisa disisipkan di dalamnya].

Seseorang harus melaksanakan dzikir dibawah ini pada malam hari:

1. Allah,Allah هللا, هللا,selama 20 menit, panggil Allah SWT dengan sepenuh hati, pikiran dan 
tubuh sehingga memungkinkan semua menjadi Nama Allah SWT.

Bayangkan Anda berada di hadapan Allah, bagaimana Anda akan memohon ampunan 
pada-Nya? [akankah anda mengatakan kekurangan anda pada-Nya? Siapa sebenarnya diri anda 
dan apa saja yang telah anda lakukan? Darimana kah anda akan memulai, kata-kata, air mata, 
atau dengan keduanya? Allah selalu sadar tapi apakah Anda sadar akan apa yang telah anda 
lakukan?]

Kata apa yang akan Anda gunakan untuk memanggil-Nya?
[akankah anda memanggil Allah SWT dengan kata-kata kosong atau akankah anda 
memanggil-Nya dengan hatimu, bagaimana anda akan memanggil-Nya? Akankah anda          
menyalahkan orang lain atau akankah anda menerima dan menyalahkan diri anda sendiri untuk 
segala kekurangan anda?]
Sepenuhnya menyerahkan diri dengan tobat, dalam rasa menyesal karena tidak mengikuti          
perintah Allah SWT. Bayangkan Anda berjalan lalu merangkak menuju kenikmatan Allah SWT.
Bayangkan cahaya dari Nama Allah SWT memasuki memori,jiwa, dan hati anda lalu               
mendominasi menjadi kata kata yang melekat dalam ingatan anda. Apa yang akan kamu lakukan 
agar bisa dimaafkan, seberapa jauh kemauan anda untuk menyenangkan-Nya?
Allah SWT hanya ingin satu hal dari Anda, yaitu Hati Anda. Jadi berikan pada-Nya hati anda dan 
Anda akan memiliki segalanya di kedua dunia (bumi dan Akhirat)



2. ‘Allahumma innaka affuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni’ – selama 20 menit

Seseorang harus memanggil Allah SWT dengan kata-kata dari hati dan jiwa. Kuncinya adalah 
mengirim permintaan ini dalam kenikmatan Allah SWT

Bayangkan Anda berada dalam sujud dihadapan Allah SWT, memohon ampun atas segala 
kekurangan dari tindakanmu. Memohon kepada Allah   SWT dengan air mata  dan dengan 
tangisan jiwa di  alam yang menuju kehadapan Allah SWT [ tidak ada tempat untuk kembali 
kecuali di hadapan Allah SWT]

Allah SWT tidak pernah melupakan apalagi meninggalkan kita, Allah SWT selalu mencintai dan 
mengampuni kita. Tetapi kita lah yang berpaling dan tidak pernah melihat ke belakang.

Sekarang sudah waktunya untuk melihat kebelakang, menghadapi kekuranganmu dan kembali 
ke Allah    SWT. Dengan penyesalan, rasa malu, dan usaha untuk berubah dan mendapatkan 
berkah Allah SWT.

Mereka yang benar-benar kembali dan memohon akan dimaafkan dan diberi kesempatan untuk 
mengubah perbuatannya dan menjadi seseorang yang bersih.

Seseorang juga harus mengirimkan shalat dan Durood kepada pada sahabat Nabi       dengan cara 
terbaik. Cara di malam istimewa ini

One should reflect on himself by means of silent communication from the heart (Munajaat) for 
10 minutes

One should present his defects in Allah Ta'la's presence and beg for solution and cure in resolv-
ing ones relationship with his Lord. It is surely by giving complete submission and preference 
over all things. Talk with Allah [Azzawajal] of the problems, presenting particular desires of sin 
inside his heart and the struggle which you are facing in reaching Allah. For surely Allah Ta'la 
shall show you the solutions and cure. Those who ponder shall see the cure in the path of 
Tareeqah Muhammadiyah and in Sunnah.

Ingatlah bahwa Malam Kekuatan adalah ketika Anda mengizinkan Rahmat untuk memasuki hati 
anda sehingga kekuatan perubahan masuk kedalam diri Anda untuk benar-benar mengikuti Allah 
SWT dan Rasulnya. Biarkan malam kekuatan berada didalam diri kalian semua sehingga Anda 
dapat membawa perubahan dan memulai perjalanan anda untuk mensucikan diri sehingga 
seluruh hatimu bepindah kedalam firman Allah. Dari biji ke bunga, batu ke gunung, dari pahit 
hingga manis hingga seluruh jiwamu menjadi perwujudan Nabi dan Rasul terakhir       .

Beberapa orang mencari malam Lailatul Qadar tetapi tidak pernah menemukannya. Merekalah 
orang yang gagal untuk membiarkan malam yang penuh berkah masuk kedalam hati dan hidup 
mereka.

Mereka mencari di tempat yang salah, Sebagaimana Lailatul Qadar ada di setiap hati tetapi 
mereka gagal untuk melihatnya. Inti perubahanlah yang akan membawa berkah kedalam hidup 
anda.

Kalian Semua memiliki Potensi untuk mencapai Ridha Allah SWT karena anda diciptakan untuk 
Allah yang Maha Kuasa. Jadi temukanlah kekuatan untuk berubah menjadi orang benar, dan 
ketika anda telah menemukan hati itu [ yang dengan rela berserah diri kepada Allah SWT] Anda 
akan menemukan malam, anda akan menemukan Lailatul Qadar. Itu adalah kekuatan untuk 
mengubah hati anda menjadi pengikut Nabi. Mereka yang mencarinya akan menemukan malam 
kekuatan.

Semoga Anda semua menemukan kekuatan ini untuk kembali menjadi hamba sejati dan masuk 
kedalam surga Allah yang Maha Agung, Semoga Kalian menjadi hamba Allah SWT dan selalu 
hidup di jalan yang benar. Semoga Anda benar benar menghargai berkah ini dengan mengikuti 
bimbingan kami. Semoga Anda selalu berada di hadapan Allah SWT yang Maha Agung

Malam kekuatan (Lailatul Qadar) ada di dalam kita semua.


