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:ىلوألا ةبطخلا

دمحلا 0 و ربكأ هللا هللا الإ ھلا ال ×9 ربكأ هللا•
 ،ھنیعتسنو ،هدمحن ،( دمحلا نإ ربكتملا رابجلا ربكألا يلعلا 0 دمحلا•

 الف هللا هدھی نم ،انلامعأ تائیسو ،انسفنأ رورش نم (اب ذوعنو ،هرفغتسنو
 ،ھل كیرش ال هدحو هللا الإ ھلإ ال نأ دھشأو ،ھل يداھ الف للضی نمو ،ھل لضم
.ھلوسرو هللا دبعً ادمحم نأ دھشأو

:دعب امأ•
 ،ملسو ھیلع هللا ىلص دمحم يدھ يدھلا ریخو ،هللا باتك ثیدحلا قدصأ نإف•

يف ةلالض لكو ،ةلالض ةعدب لكو ،ةعدب ةثدحم لكو ،اھتاثدحم رومألا رشو
.رانلا



دمحلا ،هللا انادھ نأ الول يدتھنل انك امو ،اذھل انادھ يذلا ' دمحلا•
 ،انرھش مامتإب انیلع َّنم يذلا '

• Maka Pujilah Allah yang telah memberi kesempatan 
untuk menyempurnakan bulan Ramadan

ّبَُكتِلَوَ ةَّدِعْلاْ اُولِمُْكتِلَو :مكبر مكل لاق دقو•  ةروسُْمكَادَھ اَم َىلَع 5َّاْ اوُرِ
.185ةرقبلا

• Kita semuanya telah bertakbir, sisanya tinggal 
bersyukur, betapa cepat bulan itu pergi apakah kita 
merasakan kepergiannya? Apakah menyadarinya?



تاریخلا مساوم

 ،)َنیمآ( :لاقف ىرخأً ةبتع يقر َّمث )َنیمآ( :لاقً ةبتَع يِقر اَّملف َربنملا-مَّلسو ھیلعُ هللا ىَّلص- ِهللا ُلوسر دعص•
 ُ،هللا هَدعبأف ھل ْرَفُغی ملف َناضمر كَردأ نَمُ دَّمحم ای :لاقف ُلیربج يناتأ :لاق َّمث ،)َنیمآ( :لاقفً ةثلاثً ةبتع يقر َّمث
 نَمو :لاقف،)َنیمآ(:ُتُْلقُ هللا هَدعبأف َراَّنلا لَخدف امَھدحأ وأ ھیدلاو كَردأ نَمو( :لوقیف لمكی مث )َنیمآ:ُتُْلق
)َنیمآ(:ُتُْلقف ،)َنیمآ(:ُْلق ُ،هللا هَدعبأف َكیلع ِّلَُصی ملف َهدنع َتْرُِكذ

• Rasulullah SAW menaiki mimbar, saat naik tangga pertama, beliau mengucapkan
Amiin, lalu saat naik tangga ke dua beliau menucapkan amiin, dan pada saat naik 
tangga ke tiga beliau mengucapkan amiin. 

• Kemudian beliau berkata: Jibril datang kepadaku berkata: Hai Muhammad  siapa
yang berkesempatan masuk bulan Ramadhan dan belum diampuni dosanya, maka
Allah menjauhaknnya dari Rahmat-Nya.  Aku menyucapkan amiin.  

• Kemudian beliau melanjutkan: Dan siapa yang sempat bertemu dengan kedua
orang tuanya atau salah satunya, kemudian ia masuk neraka maka Allah 
menjauhkannya dari Rahmat-Nya, lalu aku katakana amiin. 

• Lalu beliau berkata; barang siapa yang disebut namaku dan dia tidak bersolawat
kepadamu, maka Allah akan menjauhkannya dari Rahmat-Nya, lalu aku katan Amiin. 



Pelajaran

•Peringatan keras akan terlewatnya musim kebaikan: 
Ramadhan, dan targetnya adalah diampuni dosa masa 
lalu.
•Penekanan akan pentingnya berbakti kepada orang 

tua; jika masih ada, jika sudah tiada dengan
mendoakannya. (harus berusaha untuk menjadikan
kedua orang tua sebagai jalan baginya masuk surga) 
•Pentingnya bersholawat kepada Nabi SAW. 



Ramadhan Sebagai Tiket Ampunan Allah SWT

• Ramadhan sejak awal bulan sampai akhirnya adalah Rahmat, Maghfirah
dan Pembebas dari Neraka. 

• Dari Hadits Malik dan Abu Hurairah tersebut di atas menunjukkan bahwa
Ramadhan adalah saat untuk meminta ampun kepada Allah.

• Saat berpuasa adalah kesempatan emas untuk memohon ampunan Allah 
SWT.

• Saat mencanangkan diri untuk menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang 
akan datang. 

• Saat bertekad untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku, dengan
bersitighfar dan bertaubat.



Arti Istighfar

ةحماسملاو وفعلاب هرتس ،ھحماس ،ھنع افع: َھبنذ ھلرَفغ/َھبنذ ھنعرَفغ/َھبنذرَفغ•
هأَّبخ ،هرتس: َءيّشلارَفغ•
ُھََحلَْصأ : َرَْمألاَرَفَغ•

• Istighfar secara bahasa, artinya: minta maaf, minta ditutupi dosa
dengan memaafkannya,  menutupi dan menyembunyikannya, 
memperbaikinya

ّنِإ ِهللاَو'• ]يراخبلا هاور ثیدح[ "ةرم َنیِعْبَس ْنِم َرثَْكأ ِمَْویلا يِف ِھَْیلِإ ُبوَتأَو َهللاُرِفَْغتَْسأليِ
ّبَر ُْمَكلُرِفَْغتَْسأَفْوَس َلاَق{"• .)٩٨ :فسوی( ’’ }ُمیِحَّرلاُرُوَفغْلاَُوھُ ھَّنِإ يِ



رافغتسالا ىنعم

:حالطصالا يف رافغتسالا•
)ةیھقف( .بونذلا نع حفصلاوةرفغملاهللا نم بلط•
.هرش ةیاقوو ،هرثأ ةلازإو ،بنذلا وحم بلط : وھ اًعرش رافغتسالاف•
 ،بنذلا رش ةیاقو يھ ةرفغملاو ،ةرفغملا بلط : رافغتسالا•

• Memohon ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan.
• Memohon ampunan atas dosa, serta memohon agar dihapus jejak dosanya

serta akibat buruk dari dosa tersebut, dan terhindar dari segala akibat buruk
dari dosa itu.

• Memohon ampunan, dan ampunan berarti terhindarnya dari keburukan
akibat dari dosa. Artinya tidak dihukum karena dosa tersebut.

• Jadi tidak hanya sebatas ditutupi dosa, tapi juga terhindar dari hukuman.  



Medan Makna Istighfar

رافغتسالا

حالصا

 ةحماسم
 وفعلاو
بنذلا نع

 نم ةیاقو
رتسرشلا

 وحم
 ةلازإو
هرثأ

• Maaf (dimaafkan)
• Terhindar dari

keburukan/akibat
• Menutupi
• Menghapus jejak dosa
• Perbaikan. 



Istighfar Titik Awal Perubahan

• Dari makna istighfar itu dapat dipahami bahwa Istighfar pada
dasarnya:

• Mohon ampunan dosa yang dikerjakan di masa lalu
• Mohon maaf atas segala dosa
• Mohon terhindar dari akibat buruk dari perbuatan dosa dan segala

pengaruhnya
• Niat memperbaiki diri sejak diucapkannya istighfar tersebut dan masa-masa 

berikutnya.

• Bererti juga titik awal dari reencana perubahan diri dan
pengembangan ke arah yang lebih baik, lebih taat dan lebih hati-hati.



Beristighfar lalu bertaubat

• Istighfar dalam al-Qur’an sering dihubungkan dengan Taubat
]٣:دوھ[،)ِھَْیلِإْ اُوبُوت َُّمث ُْمكَّبَرْ اوُرِفَْغتْسا َِنأَو( :لاقف•

• Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat
kepada-Nya Q.S 11:3

 اْوَّلََوَتت َالَو ُْمكِتَُّوق ىٰلِاً ةَُّوق ُْمكْدَِزیَّو اًراَرْدِّم ُْمكَْیلَعَءۤاَمَّسلا ِلِسُْری ِھَْیلِاآُْوبُْوت َُّمث ُْمكَّبَر اْوُرِفَْغتْسا ِمَْوقٰیَو
َنْیِمِرْجُم

• Dan (Hud berkata), “Wahai kaumku! Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu
lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat 
deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan 
janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa.” Q.S 11:52



Makna Taubat
.ناسللاب رافغتساو بلقلا يف مدن عم لعفلا نع عوجرلا ينعتو ،بات لعفلل ردصم ً:ةغل ةبوتلا•

• Taubat dari segi bahasa artinya: Kembali ke jalan yg benar (tidak akan melakukan dosa lagi) 
dengan penyesalan dalam hati dan beristighfar dengan lisan. 

)يربطلا(  هللا ةعاطب لمعلا ىلإ عوجرلا اھانعم ةبوتلا•
• Taubat artinya kembali kepada ketaatan kepada Allah. 

مثإ نم ھفرتقا ام ناسنإلا دواعی َّالأ ىلع مَْزعلاو ،عالقإلاو مدنلاو فارتعالا :ةبْوَّتلا•
• Taubat artinya pengakuan, penyesalan, dan usaha meninggalkan (dosa) serta bertekad untuk

tidak Kembali melakukan dosa.
ّللاب رافغتساو بلقلاب مدن يھو ،ةقداصلاةبوَّتلا:حوصَّنلاةبْوَّتلا• ناسِ

• Taubat Nasuha: Taubat yang sebenarnya, penyesalan dalam hati dan beristighfar dengan lisan. 
 قحيف بنذلا ناك نإ اھباحصأل قوقحلاّ درو ،ھیلإ ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو ،ھیلع مدنلا و ،بنذلا كرت يھ ً:احالطصا ةبوتلا•

.ھنمً ةفاخمو ىلاعت هللا ةمظعلً اراكذتسا ،سانلا
• Taubat dari segi istilah: meninggalkan dosa, menyesalinya serta tekad untuk tidakmelakukannya

lagi, dan jika dosa berhubungan dengan hak manusia; mengembalikan haknya sebagai bentuk
pengakuan atas keagungan Allah dan bentuk rasa takut akan adzab Allah.

ينابلألا هاور )َنوباَّوتلا َنیئاَّطخلا ُریخو ،ٌءاَّطخ َمدآ ينب ُّلك( :ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر لاق•



Perbandingan Istighfar & Taubat

Istighfar Taubat

• Istighfar: bisa berarti taubat bisa tidak, berarti
taubat jika disertai penyesalan dan bertekad untuk
tidak kemabli melakukannya.

• Istighfar bisa hanya berupa dzikir atau ucapan
”..میظعلا هللا رفغتسأ ،يل رفغا ّبر"

• Istighfar untuk perbuatan dosa masa lalu
• Istighfar memohon agar terhindar dari keburukan

perbuatan dosa yang sudah lalu
• Istighfar bisa mencakup taubat jika sesuai dengan

syaratnya/kondisi kejiwaannya
• Istighfar bisa dilakukan untuk orang lain

• Memiliki syarat untuk mewujudkannya: dengan
meninggalkan dosa, menyesali perbuatannya, dan 
bertekad untuk tidak melakukan dosa lagi.

• Taubat untuk masa depan; yang belum dilakukan
• Taubat; Kembali ke jalan yang benar, serta

memohon agar terhindar dari perbuatan dosa dan 
segala akibatnya di masa datang. 

• Taubat bisa mencakup istighfar
• Taubat hanya untuk diri sendiri



ةبوتلا طورش
ةبوتلا

صالخإلا

 نع عالقإلا
ةیصعملا

 ام ىلع مدنلا
ىضم

 ىلع مزعلا
 ةدوعلا مدع
بنذلا ىلإ

 رارصإلا مدع
بنذلا ىلع

 ىلع صرحلا
 لامعألا
ةحلاصلا

 يف رارمتسالا
ةبوتلا

Syarat Taubat
• Ikhlas
• Menminggalkan

maksiat
• Menyesali

perbuatan dosa
yanglalu

• Bertekad
tidakmelakukann
ya lagi

• Tidak
berkelanjutan
melakukan dosa

• Gemar
melakukan amal
sholeh

• Bertaubat terus
menerus
(tidakhanya
sekali)



Pelaksanaan Istighfar & Taubat

ينابلألاهاور )َنوباَّوتلا َنیئاَّطخلا ُریخو ،ٌءاَّطخ َمدآ ينب ُّلك( :ملسو ھیلع هللا ىلص هللا لوسر لاق•
• Setiap manusia melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang melakukan

kesalahan adalah yang bertobat.
• Istighfar bisa untuk diri sendiri dan untuk orang lain: Memohon ampunan

untuk diri sendiri dan memohonkan ampunan untyuk orang lain.
• Untuk orang lain: Anak memohonkan ampun untuk orang tua, orangtua

untuk anaknya, untuk sesama kaum muslimin, pemimpin untuk rakyatnya
dan sebaliknya. 

• Para malaikat juga memohonkan ampun bagi kaum muslimin



Perintah beristighfar untuk orang lain:
 ]19:دمحم[ ِتَانِمْؤُمْلاَو َنیِنِمْؤُمْلِلَو َكِبَْنذِل ْرِفَْغتْساَو•

• dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas (dosa) orang-orang mukmin, laki-
laki dan perempuan

]28:حون[ ِتَانِمْؤُمْلاَو َنیِنِمْؤُمْلِلَوً انِمْؤُم يِتَْیب َلََخد ْنَمِلَو ََّيدِلاَوِلَو يِل ْرِفْغا ِّبَر•
• Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapa pun yang memasuki rumahku

dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan 
janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.

ّبَُسیُ َھلْوَح ْنَمَو َشَْرعْلا َنُولِمَْحی َنیِذَّلا• ّبَر ِدْمَحِب َنوُحِ  َُّلك َتْعِسَو َانَّبَر اُونَمآ َنیِذَّلِل َنوُرِفَْغتَْسیَو ِھِب َنُونِمُْؤیَو ْمِھِ
]7:رفاغ[ }ِمیِحَجْلا َبَاذَع ْمِھِقَو ََكلیِبَس اُوَعبَّتاَو اُوبَات َنیِذَّلِل ْرِفْغاَفً امْلِعَوً ةَمْحَر ٍءْيَش

• (Malaikat-malaikat) yang memikul ‘Arsy dan (malaikat) yang berada di 
sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-
Nya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman (seraya
berkata), “Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada pada-Mu meliputi segala
sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan 
mengikuti jalan (agama)-Mu dan peliharalah mereka dari azab neraka yang 
menyala-nyal



Lanjutan: Nabi & Umatnya, Anak & Orang tua
 ُمَُھل َرَفَْغتْساَو َّٰ�ا اوُرَفَْغتْساَفَكْوُءۤاَج ْمُھَُسفَْناآْوَُملَّظ ْذِا ْمُھََّناَْولَوۗ ِّٰ�اِنْذِاِب َعاَُطیِل َّالِا ٍلُْوسَّر ْنِم َانْلَسَْرآاَمَو•

 اًمْیِحَّر ًاباََّوت َّٰ�ا اُودَجََول ُلُْوسَّرلا
• Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin

Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang
kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun 
memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha
Penerima tobat, Maha Penyayang. Q.S an-Nisaa:64

َنْی�ـِطٰخ اَُّنك اَّنِآَاَنبُْوُنذ َاَنل ْرِفَْغتْساَانَاَبٓاٰی اُْولاَق•
• Mereka berkata, “Wahai ayah kami! Mohonkanlah ampunan untuk kami atas

dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah (berdosa).” Q.S 
Yusuf:97

ّبَر ُْمَكل ُرِفَْغتَْسا َفْوَس َلاَق• ُمْیِحَّرلا ُرُْوَفغْلا َُوھ ٗھَّنِاۗ ْيِ
• Dia (Yakub) berkata, “Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. 

Sungguh, Dia Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.” Q.S Yusuf:97



Kapan Beristighfar?

• Beristighfar dan bertobat harus segera saat merasa bersalah/melakukan dosa
 َْملَوُۗ ّٰ�ا َّالِا َبُْونُّذلا ُرِفْغَّی ْنَمَوْۗمِھِبُْوُنذِل اْوُرَفَْغتْساَف َّٰ�ا اوُرََكذ ْمُھَُسفَْناآْوَُملَظ َْواً ةَشِحاَف اُْوَلعَف َاذِا َنْیِذَّلاَو•

 َنْوَُملَْعی ُْمھَو اُْوَلعَف اَم ىٰلَع اْوُّرُِصی

• dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi
diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-
dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan 
mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Q.S 
Ali Imran:135

ّیَّسلا ِعِْبَتأو َتُْنك اَُمثْیَح ََّ�ا ِقَّتا:َلاَق• ّتلاُ هاور(ٍنَسَح ٍُقلُخب َساَّنلا ِقلاَخو ،اَھُحَْمتَ ةنسحْلاَ َةئِ  ٌثیدح :لاقو ُّيذمْرِ
).ٌنسح

• Bertakwalah kepada Allah di manapun kamu berada (dalam kondisi apa pun), dan 
ikutulah perbuatan butuk dengan perbuatan baik (untuk menghapusnya) dan 
bergaul lah dengan akhlak yang mulia. (HR Tirmidzi)



Mengapa Beristighfar & Bertaubat?

• Penyakit kejiwaan: Rasa bersalah بْنَّذلابساسحإلا , Depresi, Tegang,
Stress, selalu gelisah, iri, dengki, rasa diri banyak kekurangan yang 
berlebihan, selalu khawatir tak beralasan, kesedihan yang berlebihan.

• Penyakit itu harus diobati supaya bahagia, dan berpikir positif. 
• Dosa: Rasa bersalah بْنَّذلابساسحإلا ; reaksi emosional terhadap apa

yang dirasakan individu ketika dia melakukan kesalahan, gagal
bertindak, atau tidak mematuhi norma-norma sosial yang disepakati.

• Perasaan tidak bahagia yang disebabkan oleh mengetahui atau
berpikir bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang salah. 



Mengobati Penyakit Kejiwaan

• Istighfar merupakan cara pengobatan atas rasa bersalah yang 
berlebihan dan penyakit kejiwaan lainnya; iri, dengki, gagap dll.

• Cara untuk menguangi ketegangan (Release of Tension)
• Cara mencapai keseimbangan jiwa. 
• Modalnya keyakinan bahwa Allah maha pengampun dan penerima

taubat. 



Tindakan Mengakui Kesalahan & Usaha 
Memperbaikinya: Perubahan & Pembinaan Diri
• Istighfar merupakan pendidikan Allah bagi hamba-Nya untuk mrngakui kesalahan
• Orang yang mengakui kesalahan akan mudah menerima perbaikan dan mau

memperbaiki diri.
• Perasaan bersalah yang berlebihan merupakan penyakit kejiwaan, mengobatinya

diajarkan Allkah dengan Istighfar dan taubat.
• Jadi pada dasrnya Istighfar & Taubat adalah usaha untuk membina kepribadian kita agar

lebih baik
• Beristighfar menghapus masa lalu dan bertaubat menyongsong masa depan, menjadi

pribadi muslim yang terbaik.
• Para psikolog mengakui bahwa ada tingkah laku yang bisa dipelajari, dan hasil belajar.
• Istighfar adalah cara belajar memperbaiki tingkah laku dengan menilai kesealahan yang 

dilakukan, bertekad untuk berubah dan memutuskan perubahan itu, Taubat adalah
tindakan memutuskan untuk berubah.

• Istighfar yang diterima dan taubat yang diterima= keadaan terjaga/terbebas dari
hukuman dosa dan terbimbing untuk selalu melakukan kebaikan. 



Cara Pandang Istighfar yang Konstruktif

رافغتسالا

ةبوتلا

 حلاص
 /لامعألا

ةدیدجلا ةداعلا
Penggerak untuk

melakukan
perubahan

dengan belajar
mengakui

kesalahan, dan 
siap memperbaiki
diri; bisa bersifat

individual dan bisa
bersifat sosial; 

berharap
perubahan untuk

orang lain

Perjuangan
individual 
untuk
perbaikan diri

Amal sholeh
sebagai
hasilnya,
mencipta
kebiasaan baru



Hapus Masa Lalu Dengan Istighfar
Songsong masa Depan dengan Taubat!

ّبَر َّنِإ ِھْیَلِإ اُوبُوت َُّمث ُْمكَّبَر اوُرِفَْغتْساَو• )٩٠ :دوھ(ٌ دُودَو ٌمیِحَر يِ
ّبَر َّنِإ- ةئیسلا لامعألا نم ھنولبقتست امیف اوبوتو ,بونذلا فلس نم هورفغتسا• ٌ دُودَو ٌمیِحَر يِ

)ریثك نبا( بانأو بات نمل يأ-

رافغتسالا

ةبوتلا

 ةیصخشلا
ةدوشنملا

 ةدیدجلا ةداعلا
ةبستكملا



Puasa Kita & Perubahan Kepribadian

• Bahwa Puasa untuk mencapai ketakwaan; sikap hati-hati dan waspada
dalam kehidupan, bertindak dengan selalu memperhitungkan akibat dari
perbuatan kita, serta nilai dari perbuatan kita di hadapan Allah SWT.

• Bahwa Ramadhan adalah bulan ampunan
• Bahwa diampuni dosa adalah terhindarnya diri kita dari hukuman dzahir

maupun batin atas dosa-dosa kita.
• Bahwa taubat yang diterima adalah terhindarnya kita dari perbuatan dosa

di masa yang akan datang; menjadi pribadi yang soleh.
• Maka mari kita berusaha menjadikan Puasa Ranadhan ini menjadi titik

awal perubahan kepribadian ke arah yang lebih baik; lebih soleh dan lebih
taat lagi. Sehingga terlahir poribadi yang baru, pribadi sehat dan bahagia.

• Mari kita jadikan istighfar yang sebenarnya yakni berarti taubat dan tekad
untuk menjadi yang terbaik. Karena pada dasarnya kta adalah orang baik.



 ،كتعاط ىلع انلً انوع ھلعجاو ،انتیتآ امیف انل كراب مھللا•
بحو ،تاركنملا كرتو تاریخلا لعف كلأسن انإ مھللا
.كیلإ انبرقی لمع لك بحو كبح انقزرا مھللا ،نیكاسملا
 وھ ھنإ هورفغتساف مكلو يل هللا رفغتسأو اذھ يلوق لوقأ•
.میحرلا روفغلا


