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Asal Kata Istighfar : Ghafara
• Kata ghafara ( yang  )��ر sering diterjemahkan “mengampuni” asalnya

bermakna menutup ( Di  .)��ر kitab Nuzhatul Muttaqîn fî Syarhi Riyâdhish

Shâlihîn Bab Taubat—Hadits ke-1/13 (Hadits ke-1 Bab Taubat/Hadits ke-13

Kitab Riyadhush Shalihin) dijelaskan:

وأ�ل ا�	�ر ا���ر
Asal makna “ghafara” adalah menutup

Di buku “‘Menyingkap’ Tabir Ilahi – Al-Asmâ’ al-Husnâ dalam Perspektif Al-Di buku “‘Menyingkap’ Tabir Ilahi – Al-Asmâ’ al-Husnâ dalam Perspektif Al-

Qur’an”, M. Quraish Shihab menerangkan 3 sifat Allah yang terambil dari

akar kata ini, yaitu: ( َ��ِ�رْ  Ghâfir) ( َ����رْ  Ghaffâr)

( َ��ُْور Ghafûr)

• Ibnul ‘Arabi mengemukakan beberapa pendapat meyangkut perbedaan

kata-kata tersebut. Ghâfir adalah pelaku. Maksudnya sekadar menetapkan

adanya sifat ini kepada sesuatu, tanpa memandang ada/tidaknya yang

diampuni atau ditutupi.

• Allah adalah Al-Ghaffâr yang salah satu artinya Dia menutupi dosa hamba-

hamba-Nya karena kemurahan dan anugerah-Nya.



• Perbedaan antara Ghaffâr dan Ghafûr adalah Ghaffâr yang menutupi

aib/kesalahan di dunia, sedangkan Ghafûr menutupi aib di akhirat.

Ghafûr dapat juga berarti banyak memberi maghfirah,

sedang Ghaffâr mengandung arti banyak dan

berulangnya maghfirah serta kesempurnaan dan keluasan

cakupannya. Dengan demikan, Ghaffâr lebih dalam dan kuat

kandungan makna-Nya dari Ghafûr, dan karena itu pula ada yangkandungan makna-Nya dari Ghafûr, dan karena itu pula ada yang

berpendapat dapat mencakup orang-orang yang bermohon maupun

yang tidak bermohon.

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa Al-Ghaffâr adalah Yang

menampakkan keindahan dan menutupi keburukan. Dosa-dosa

adalah bagian dari sejumlah keburukan yang ditutupi-Nya dengan

jalan tidak menampakkannya di dunia serta mengenyampingkan

siksa-Nya di akhirat.



Imam al-Ghazali dalam membedakan sifat Al-Ghafûr dan Al-

Ghaffârmenulis bahwa keduanya bermakna sama, hanya

saja Ghafûr mengandung semacam mubâlaghah (kelebihan

penekanan) yang tidak dikandung oleh kata al-Ghaffâr, karena all-

Ghaffâr menunjukkan mubâlaghah dalammaghfirah (pengampunan

menyeluruh/penutupan yang rapat) disamping berulang-ulang,

sedang Ghafûr menunjuk kepada sempurna dan menyeluruhnya sifatsedang Ghafûr menunjuk kepada sempurna dan menyeluruhnya sifat

tersebut. Allah Ghafûr dalam arti sempurna pengampunan-Nya

hingga mencapai puncak tertinggi dalam maghfirah.



Pengertian dan makna Istighfar
� Istighfar artinya meminta maghfirah dari Allah. Maghfirah berasal dari� Istighfar artinya meminta maghfirah dari Allah. Maghfirah berasal dari
kata ghafara yang maknanya menutupi dan memaafkan. Artinya, ketika
seseorang beristighfar, ia minta kepada Allah agar dosanya ditutupi
sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya, sekaligus dimaafkan
sehingga terbebas dari sanksi.

� Kata istighfar sering digunakan dalam pengertian taubat. Keduanya
sama-sama memiliki pengertian kembali kepada Allah dan harapan agar
Allah menghilangkan apa-apa yang tidak baik. Hanya saja, istighfar berupa
permohonan lisan seorang hamba, sedangkan taubat berupa usahanya.permohonan lisan seorang hamba, sedangkan taubat berupa usahanya.

� Dalam Islam, makna Istighfar tidak terletak pada pengucapannya, tetapi
pada seberapa dalam seseorang yang beristighfar memaknai dan
menghayati apa yang ia ucapkan, dalam konteks yang lebih jauh lagi, agar
ia terus mengingat Tuhan di saat ia tergoda untuk melakukan
perbuatan dosa, dan apabila telah melakukan dosa, maka istighfar adalah
titik baginya untuk bertekad tidak mengulangi perbuatannya.



Makna kalimat istighfar menurut Imam Ali

1. Kalimat istighfar adalah kalimat penyesalan1. Kalimat istighfar adalah kalimat penyesalan
yang mendalam di dalam hati.Tentang hal
ini, para ulama menyatakan bahwa ketika kita
mengucapkan astaghfirullahal adzim, Allah
berseru kepada para malaikat, “Hai
malaikatku, dia mengucapkan permohonanmalaikatku, dia mengucapkan permohonan
ampunan ke hadapan-Ku. Wahai malaikat-Ku
seluruhnya, saksikanlah bahwa Aku telah
ampuni seluruh dosa-dosanya.”

2. Kedua, kalimat istighfar berarti kita berniat
untuk meninggalkan perbuatan dosa yang
telah kita lakukan.



3. ketika kita mengucap astaghfirrullahal adzim, ingatlah3. ketika kita mengucap astaghfirrullahal adzim, ingatlah
akan hak-hak hamba Allah yang harus dikembalikan.

Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW dan
berkata, “Ya Rasulullah, sungguh aku telah memfitnah si
fulan dan kini dia telah meninggal dunia. Bagaimanakah aku
dapat meminta maaf kepadanya, bukankah Anda telah
berkata bahwa dosa kepada sesama manusia lebih berat
daripada dosa kepada Allah SWT? Bagaimana jikalau aku
dituntut di akhirat kelak?” Maka Rasulullah pun menjawab,
daripada dosa kepada Allah SWT? Bagaimana jikalau aku
dituntut di akhirat kelak?” Maka Rasulullah pun menjawab,
“Beristighfarlah untuknya. Tetapi bila itu berkaitan dengan
materi, carilah ahli warisnya.”

Lalu bagaimana jika kita tidak mengetahui keberadaan ahli
warisnya atau mereka sudah tidak ada? Terkait hal ini, para
ulama menganjurkan agar kita bersedekah dengan barang
tersebut atau dengan sejumlah uang yang setara
dengannya, lalu beristighfar untuknya serta bertaubat
dengan taubatan nasuha.



4. Kalau kita dahulu, dengan nikmat yang Allah SWT4. Kalau kita dahulu, dengan nikmat yang Allah SWT
berikan, tertawa ketika berbuat dosa atau maksiat,
maka menangislah ketika kita beristighfar. Karena
Allah SWT masih memberikan kesempatan untuk
bertaubat. Menangislah ketika beristighfar agar tiap
tetesan airmata menjadi saksi atas segala pertaubatan
kita.

5. kalau kita dahulu, dengan nikmat yang Allah berikan,5. kalau kita dahulu, dengan nikmat yang Allah berikan,
mengeluarkan harta untuk bermaksiat, maka
keluarkanlah lagi harta itu (berupa sedekah) untuk
menebus dosa-dosa kita. Karena bersedekah itu, selain
dapat menerangi dan melembutkan hati, juga dapat
menolak bala. Hati yang terang (hidup) dan lembut
membuat kita lebih mudah menerima kebenaran, dan
kebenaran itu akan membimbing kita kepada Allah
SWT.



Keutamaan Selalu Membaca istighfar

1. Diampuni dosanya. Seperti firman Allah dalam QS Al1. Diampuni dosanya. Seperti firman Allah dalam QS Al
Muzzammil [73]: 20, “Dan mohonlah ampunan kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang”. Sebab, setiap dosa meninggalkan noda hitam
pada hati dan noda hitam itu bisa lenyap dengan istighfar.

2. Menjadi penyebab turunnya hujan yang menghilangkan
kekeringan dan menyebabkan kesuburan tanah.

3. Dilapangkan rezeki dan harta sehingga hidupnya makmur dan
sejahtera.

3. Dilapangkan rezeki dan harta sehingga hidupnya makmur dan
sejahtera.

4. Diberi kemudahan mendapatkan anak dan keturunan.

• Tiga keutamaan terakhir ditegaskan Allah dalam ayat di
atas, “Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu
dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu,
dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan
(pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.”



5. Ditambah kekuatannya. Firman Allah, “Dan (dia5. Ditambah kekuatannya. Firman Allah, “Dan (dia
berkata): ‘Hai kaumku, mohonlah ampun kepada
Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia
menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia
akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan
janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa,'” (QS
Hud [11]: 52).Hud [11]: 52).

6. Dimudahkan segala urusannya. Sabda Rasulullah,
“Barangsiapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah
akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap
kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap
kesusahan, dan akan memberi rezeki dari arah yang
tidak disangka-sangka,” (HR Abu Daud no. 1520 dan
Ibnu Majah no. 3951, dan di-dha’if-kan oleh Albani).



7. Diberi kenikmatan yang baik terus-menerus. Allah berfirman, “Dan7. Diberi kenikmatan yang baik terus-menerus. Allah berfirman, “Dan
hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat
kepada-Nya. (jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia
akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu
sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan
memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan
(balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya
Aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat,” (QS Hud [11]: 3).

8. Menolak bala dan bencana. Firman-Nya, “Dan tidaklah (pula) Allah
akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun,” (QS Al

8. Menolak bala dan bencana. Firman-Nya, “Dan tidaklah (pula) Allah
akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun,” (QS Al
Anfaal [8]: 33).

9. Penyebab turunnya rahmat Allah. Allah berfirman, “Hendaklah kamu
meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat,” (QS An
Naml [27]: 46).

10. Dihapus kejelekannya dan diangkat derajatnya. Allah
berfirman, “Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan
menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah,
niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang,” (QS An-Nisa’ [4]: 110).



Rasulullah dan Istighfar
• Suatu ketika, seorang sahabat datang dan• Suatu ketika, seorang sahabat datang dan

berkata,”Dosaku-dosaku.” Ini diulang-ulang selama dua
kali.

• Rasulullah pun memintanya mengucapkan kalimat
istighfar, ”Allahumma maghfiratuka awsa’u min dzunubi
wa rahmatuka arja ‘indi min ‘amali.”

• Sahabat tadi menirukan bacaan Rasulullah. Kemudian
Rasul meminta mengulanginya hingga tiga kali. Lalu RasulRasul meminta mengulanginya hingga tiga kali. Lalu Rasul
berkata,” Allah telah ampuni dosamu.”

• Lantas berapa jumlah istighfar yang dibaca Rasulullah
setiap hari? Ada dua riwayat. Yang pertama menyebutkan
Rasul membaca beristighfar tiap hari minimal 70 kali.

• Riwayat ini seperti dinukilkan Imam al-Baihaqi dan Ibn Abi
ad-Dunya dari sahabat Anas bin Malik RA. Riwayat
tersebut juga menjelaskan khasiat beristighfar sebanyak
70 kali dalam sehari.



Rasulullah dan Istighfar
• “Tidaklah seorang hamba beristighfar 70 kali sehari, kecuali• “Tidaklah seorang hamba beristighfar 70 kali sehari, kecuali

Allah akan ampuni 700 jenis dosa (kecil), sebab tiap harinya
seseorang itu sejatinya melakukan lebih dari 700 jenis dosa
kecil.”

• Riwayat lain menyebutkan, jumlah istighfar Rasulullah tiap
harinya adalah 100 kali. Ini seperti riwayat Imam Muslim,
Ahmad, at-Thabrani, dan lainnya. “Tidaklah aku melewatkan
pagi hari kecuali beristighfar kepada Allah 100 kali.”

Jelang wafatnya Rasulullah SAW menyibukan diri dengan• Jelang wafatnya Rasulullah SAW menyibukan diri dengan
tasbih dan istighfar. Berikut ini lafal yang paling sering dibaca
Rasulullah SAW.

�ْ�ِدَك، أَْ�َ�ْ	ِ�ُرَك َوأَُ�وُب إَِ�ْ�كَ َ��َك َوَِ��َ�ْ�ُ

Artinya, “Mahasuci Engkau dan segala puji bagi-Mu. Aku
mohon ampunan-Mu. Aku bertobat kepada-Mu.”



Doa Sayyidul Istighfar
ِ��� َ���� �ُ َ��َْ�ِ� َوَ	��َم َ��لَ  اِد ْ�ِن أَْوٍس َرِ�َ� �ُ َ�ْ�ُ� َ�ِن ا��� ُد اْ%ِْ	ِ$ْ#"�ِر : َ�ْن َ!د� ��	َ ِ��� َ���� �ُ َ��َْ�ِ� َوَ	��َم َ��لَ  اِد ْ�ِن أَْوٍس َرِ�َ� �ُ َ�ْ�ُ� َ�ِن ا��� ُد اْ%ِْ	ِ$ْ#"�ِر : َ�ْن َ!د� ��	َ

ْ� ، َ% إِٰ�ـَ� إِ%� أَْ�َت َ+َ�ْ'َ$�ِْ� َوأََ�� َ�ْ�ُدَك ، َوأََ�� َ�َ�� َ�ْ(ِدَك : أَْن َ�'ُْولَ اْ�َ&ْ�دُ  اَ���ُ(م� أَْ�َت َر��
َوَوْ�ِدَك �1َ اْ	َ$َطْ&ُت ، أَُ�ْوُذ �َِك 1ِْن َ!ر� �1َ َ�َ�ْ&ُت ، أَُ�ْوُء �ََك �ِِ�ْ&1$َِك َ��َ�� ، َوأَُ�ْوُء 

َ(�ِر 1ُْو�ًِ�� �َِ(� ،  ُ�وَب إِ%� أَْ�َت 1َْن َ���ََ(� 1َِن ا��� ُ� َ% َ�ْ#"ُِر ا�ذ6 ِ�َذْ��ِْ� 9ْ�8َ"ِْر �ِْ� ، 78َِ��
ِ; ، َو1َْن َ���ََ(� 1َِن ا���ْ�ِل َوُھَو  1َ8َـ�َت 1ِْن �ْو1ِِ� َ�ْ�ل أَْن 1ْ�ُِ	َ� ، 8َُ(و 1ِْن أَْھِل اْ�َ>��

 ِ; 1ُْو�ٌِن �َِ(� �1َ8ََت َ�ْ�لَ أَْن ُ�ْ�ِ�َ= ، 8َُ(َو 1ِْن أَْھِل اْ�َ>��

Artinya :
(Ya Allâh, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan yang hak disembah selain
Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku
(Ya Allâh, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan yang hak disembah selain
Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku
menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku
berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatanku, aku mengakui nikmat-
Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku kepada-Mu, maka ampunilah aku.
Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau).

(HR. Bukhari no. 6306)

(Beliau bersabda) “Barangsiapa mengucapkannya di waktu siang dengan
penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia
termasuk penghuni surga. Barangsiapa membacanya di waktu malam dengan
penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia
termasuk penghuni surga.



Kisah Keajaiban Istighfar
1. Kisah Ajaib Istighfarnya Pedagang Roti ( Kisah Imam1. Kisah Ajaib Istighfarnya Pedagang Roti ( Kisah Imam

Ahmad dalam usia tua dan melakukan perjalanan dengan
tujuan yang tidak jelas dari baghdad menuju ke syam,
istirahat shalat asar di masjid…)

2. Kisah Ajaib Istighfarnya Seorang Ibu yang dipertemukan
dengan seorang dokter ahli tulang, yang dia (ibu) tersebut
ingin sekali ketemu dengan dokter tersebut namun kondisi
tidak memungkinkan, ibu itu hanya terus membaca
istighfar,ahirnya dokter yang datang sendiri kerumah ibu
tidak memungkinkan, ibu itu hanya terus membaca
istighfar,ahirnya dokter yang datang sendiri kerumah ibu
itu dengan caranya Allah.

3. Terbebas dari fitnah karena dawam Istighfar, seorang
bernama DR. Khalid Jubai, difitnah dia tidak bisa berbuat
apa-apa hanya terus membaca istighfar, akhirnya ia
terbebas dari fitnah, malah yang memfitnahnya yang
tersingkir…



4 Tanda orang yang akan mendapat kebahagiaan

1. Melupakan kebaikan yang sudah ia lakukan, sehingga1. Melupakan kebaikan yang sudah ia lakukan, sehingga
dia selalu ingin berbuat baik, lagi dan lagi

2. Mengingat-ingat dosa yang telah ia perbuat dengan
selalu baca istighfar

3. Dalam urusan dunia ia melihat orang yang masih
dibawahnya sehingga ia selalu merasa bersyukurdibawahnya sehingga ia selalu merasa bersyukur

4. Dalam urusan agama/ibadah ia melihat orang yang
lebih hebat ibadahnya sehingga ia tidak akan merasa
sombong dengan amal ibadah yang sudah ia lakukan,
sebaliknya ia merasa sangat malu karena merasa
ibadahnya masih bulum ada apa-apanya.


