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رفتغسن و هدمحن لَّهل دمِإنَّ الْحي نم و لَّ لَهضاُهللا فَالَ م ه دهي نناَ مالمأَع ئاَتيس فُِسناَ ورِ أَنورش نذُ بِاِهللا موعن و ه و لَه يادلُ فَالَ هلض

 أَنْ الَ إِلَه دهأَشهدحإِالَّ اُهللا و  و هدبداً عمحم دهأَش و لَه كرِيالَ شلُهوسر  

 

 

                  Sesungguhnya  segala puji adalah milik Allah, kami memuji,  memohon, 

pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung dari kejahatan jiwa - jiwa dan 

kejelekan-kejelekan amal kami. Barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak ada 

yang dapat memberinya petunjuk, dan barangsiapa yang Allah beri petunjuk 

maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Aku bersaksi bahwa tiada 

sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah tiada sekutu bagi-Nya dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat 

dan salam tercurah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang 

setia sampai akhir jaman.  

Amma ba'du. 

 

             Buku kecil yang ada di hadapan pembaca ini adalah ringkasan dari buku 

yang telah aku susun yang berjudul "Dzikir wad Du'a wal 'Ilaj bir Ruqa minal 

Kitab was Sunnah" (Do'a dan Dzikir serta Penyembuhan dengan Rukyah dari 

Alkitab dan AsSunnah). Aku ringkaskan darinya khusus masalah yang 

berhubungan dengan dzikir saja agar mudah dibawa terutama dalam perjalanan. 

           Sengaja aku ringkaskan hanya isi dzikirnya dan aku cukupkan menyebut 

satu atau dua sumber hadits tanpa menyebutkan sahabat yang 

meriwayatkannya. Bagi anda yang ingin mengetahui sahabat yang meriwayatkan 

silakan mengecek kembali ke kitab asalnya. Akhirnya aku memohon kepada 

Allah melalui nama-namaNya yang baik dan sifat-sifatNya yang tinggi agar 

menjadikan karya ini ikhlas untuk mengharapkan wajahNya yang mulia, 

memberikan manfaat bagiku pada lehidupan dan kematianku, memberi manfaat 

bagi para pembaca semua atau penerbit, atau perantara penyebaran buku ini. 

Dan Allah yang menguasai urusan ini. Semoga shalawat dan salam tercurah 

kepada Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir 

jaman.  

 

Pennyusun  

Shafar 1409 H. 
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Muqadimah Penerjemah 

 
  

           Segala puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang telah memberikan 

banyak kenikmatan kepada kita dan kita senantiasa memohon kepadaNya agar 

kenikmatan itu senantiasa bersama kita. Amin. 

 

          Ketenangan hati di dunia dan pahala yang berlipat ganda di akhirat 

merupkan tujuan disyaritkan dzikrullah. Maksud ini bisa dicapai bila wirid-wirid 

yang diucapkan sesuai dengan ajaran Rasulullah   ـلَّمس و ـهلَيلَّى اُهللا عص yang terkumpul 

dalam kitab-kitab hadits para ulama ahli hadits dan memahaminya dengan benar 

disertai dengan keihlasan niat. Untuk itulah kami menterjemahkan buku kecil 

yang memuat dzikir-dzikir harian Rasulullah لَّى اُهللاص  ـلَّمس و هلَيع  agar bisa diamalkan 

dan mudah dibawa. Buku tersebut saya terjemahkan dan saya tambahkan 

keterangan lafadz haditsnya - terutama yang sulit dipahami atau memang kita 

membutuhkan keterangan tambahan pemahaman haditsnya - dari kutubusy 

syurukh (kitab-kitab keterangan hadits) sesuai dengan kitab-kitab hadits yang 

menjadi sumber pengeluaran haditsnya. Adapun hadits yang kami anggap jelas 

maka kami tidak perlu menjabarkannya. Misalnya bila riwayat haditsnya dari 

kitab Shahih Bukhari maka saya ambil keterangan sebagian lafadz haditsnya dari 

kitab Fathul Bari, Shahih Muslim keterangannya haditsnya saya ambil dari Syarah 

Shahih Muslim oleh Imam Nawawi, Sunan Tirmidzi keterangan haditsnya saya 

ambil dari Tuhfatul Ahwadzi oleh Syaikh Al Mubarakfuri, Sunan Abu Dawud 

keterangan haditsnya saya ambil dari 'Aunul Ma'bud oleh Syaikh Abu Thib dan 

buku-buku lainnya yang mendukug.  Agar kita semua dapat mengambil faidah 

dari do'a dan dzikir tersebut dengan pemahaman yang benar sesuai dengan 

pemahaman salafus shalih dan di atas ilmu yang kokoh.  

 

        Beberapa saran dan kritik yang disampaikan kepada penerjemah baik secara 

langsung dan tidak langsung atas kehadiran buku Do’a dan Dzikzir mendorong 

penerjemah mengevaluasi dan mengecek kembali hasil terbitan yang selama ini 

telah beredar di kalangan muslimin. Sebelum datang kritikan dari beberapa 

saudara kita, kami sebenarnya telah meminta kepada pihak editor agar 

memperbaiki kesalahan yang ada. Akan tetapi entah mengapa buku terus dicetak 

hingga tiga kali terbitan dan membanjiri pasaran buku di kalangan salaf tanpa 

ada koreksian yang cukup memadai. Dari penegecekan ulang kami menemukan 

banyak kesalahan, kekurangan cetak maupun terjemahan. Maka pada 

kesempatan kali ini kami mohon ampunan kepada Allah dan maaf yang sebesar 

besar-besarnya kepada pembaca semuanya atas segala khilaf dalam menerjemah 

maupun mengedit. Pada edisi kali ini kami persembahkan hasil olah kembali dan 

revisi dari terjemahan yang sebelumnya dan insya Allah lebih lengkap 

penjelasanya serta anda akan lebih tenang dan senang menyimaknya. 

Alhamdulillah hingga kini banyak saudara kita yang meminta diterbitkannya 

kembali. Kami sarankan anda membaca edisi revisi dan kami ucapkan 

jazakumullahu khairan atas saran dan kritiknya serta bila pembaca mendapati 

kesalahan cetak atau terjemahan mohon memberitahukan kepada kami. Semoga 

Allah menerima amal kita semua.  
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        Semoga kehadiran buku kecil ini dapat menambah wawasan kita tentang 

do'a dan dzikir menurut tuntunan sunnah Rasulullah هلَيلَّى اُهللا عص لَّمس و   dan ikut serta 

dalam upaya menyebarkan sunnah yang shahihah pada kondisi umat yang 

banyak mengamalkan dzikir-dzikir khurafat yang tidak jelas sumbernya. 

Wallahu a'lam. 

 

Gombong, Kebumen, Syawal 1428 H / Oktober 2007 M.  
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Keutamaan Dzikir 

 

 

Allah ta'ala berfirman yang artinya, 

ونكْفُرالَ تي ووا لكُراشو كُمونِي أَذْكُرفَاذْكُر  
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat  kepadamu, dan 

bersyukurlah1 kepadaKu niscaya Aku akan memberi pahala yang banya, dan 

janganlah kamu menutupi kenikmatanKu”.2 

 

 يآأَيها الَّذين َءامنوا اذْكُروا اَهللا ذكْرا كَثريا

  
Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir 

yang sebanyak-banyaknya”. . 3 

 

 

 

 دأّع اترالذَّاكا ورياَهللا كَث رِينالذَّاكاويمظا عرأَجةً ورفغم ماُهللا لَه  
 

“…laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah,4 Allah telah 

menyediakan untuk mereka ampunan dosa dan pahala yang besar …”5 

 

نرِمهونَ الْجدةً وفْيخا وعرضت فِْسكي نف كباذْكُر رو نيلافالْغ نكُن مالَتالِ واَْألصو ودلِ بِالْغالْقَو  
“Ingatlah kepada rabbmu dalam hatimu (ihlash) dengan mengharap, rasa takut 

dan tidak mengeraskan suara,6 di waktu pagi dan petang dan janganlah kamu 

termasuk orang-orang yang lalai dari mengingat Allah”.7 

 

Nabi Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص berkata : 

َالَّ ثلُمذي كُذْير ربه الَّ وذلَ يكُذْا ير ربثَلُ  هحلِّاْملَاْ ي وميت   
  

"Permisalan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat 

Allah adalah seperti orang yang hidup dan mati".8 
                                                           

1 Bersyukur adalah mengetahui kebaikan dan menyebut-nyebut kebaikan (Ibnu Katsir –penerj ). 
2 Abaqarah : 152. 
3 Al Ahzab : 41.Alloh Ta’ala memerintahkan banyak zikir dan bersyukur kepadaNya yang telah 
memberikan banyak kenikmatan. Karena dalam zikir banyak pahala. (Ibnu Katsir) Ibnu Abbas 
mengatakan bahwa seorang tidak dimaafkan untuk tidak dzikir kecuali orang yang hilang akal. Banyak 
zikir menunjukkan ihlas dan sedikit zikir menunjukkan kemunafikan. (Tafsir alQurthuby) Yang 
dimaksud zikir adalah tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Paking tidak dilakukan pada waktu pagi, sore, 
setelah shalat lima waktu, terjadinya sesuatu yang penting dan sebab lain. Seharusnya merutinkannya 
pada seluruh waktu dan keadaan. Zikir adalah ibadah yang mudah dan menimbulkan kecintaan Alloh 
Ta’ala, pengenalanNya, menolong mendapatkan kebaikan dan menahan lisan dari berbicara yang jelek. 
(Taisir alKarimir Rahman, asSa’dy, 784-penerj )  
4 Orang shalat malam dan membangunkan istrinya untuk shalat malam termasuk ayat ini. (dalam 
Mustadrak alHakim dengan sanad shahih, Ibnu Katsir)  
5 Al Ahzab : 35. 
6 Disunnahkan dzikir dan doa dengan suara pelan. (Bukhari – Muslim dari Abi Musa alSay’ary). Dzikir 
bisa dengan hati atau dengan lesan serta dengan keduanya. Cara terahir adalah paling afdhal. (Taisir, 
asSa’di, 346-penerj ) 
7  Al A'raf : 205. 
8 HR. Bukhari dan Fathul Bari 11/ 208   
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Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص bersabda: 

 

 َكُمالمرِ أَعيبِخ ّْبئُكُمأَ وأَالَ أُنهاَكاَز عند ملككُيم أَ وفَرعها في درجكُاتم و كُلَ ريٍخم مإِ نالذَّ اقِفَنبِه اْ ولوقِر و خكُلَ رٍيم منْأَ ن 
قَلْتوا عدكُ وفَ مترِضبا أَوعا قَنهم ويرِضبا أَوعكُاقَنالُ؟ قَ موا بالَقَ. لي  :كْذاِهللا ر ىالَتع   

 

"Maukah kukabarkan pada kalian dengan amal kalian yang paling baik, suci, 

tinggi derajatnya di sisi pencipta kalian, lebih baik daripada infak dengan emas 

dan perak dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu musuh lalu kalian 

memukul leher-leher mereka dan mereka memukul leher kalian ? Tentu, jawab 

sahabat. Rasulullah Shallallahu 'alahi wa sallam menjawab,"Mengingat Allah yang 

Maha Tinggi".9  

 

Dalam hadits qudsi Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص bersabda, 

 

ـ ركَذَ ٍألم يفَِ ينِ ركَذَ نْإِو يِسفُن يف هتركَذَ هِسفْي ني فنِركَذَ نْإِي فَنِركَ ذَ ذَإِ هعا منأَ وبِي  يدبع نظَ دنع ناَأَ:  ىالَتع اُهللا لُويقَُ تيفِْ  ه
ِألم خرٍي ْمهم نْإِو قَتريلَّإِ ب شراًب قَتربلَإِ تيه ذراعنْإِا و قَتريلَّإِ ب ذراعقَا تربلَإِ تيباَ هعنِتاَأَ نْإِا وي يمشأَ يتيته هرةًلَو 

 

 "Allah ta'ala berkata," Aku tergatung persangkaan hambaKu kepadaKu, Aku 

selalu bersamanya10 bila ia mengingatKu. Apabila ia mengingatKu dalam hatinya, 

Aku mengingatnya pada diriKu, bila ia mengingatKu pada keramaian, Aku 

mengingatnya pada keramaian yang lebih baik darinya11, bila ia mendekat 

kepadaKu satu jengkal, Aku mendekat kepadanya satu hasta, bila ia mendekat 

kepadaKu satu hasta, Aku mendekat kepadanya sepanjang dua tangan dan bila ia 

medekat kepadaKu dengan berjalan, Aku mendekat kepadanya dengan berlari 

kecil".12 

 
Keterangan : Menurut Ibnu Hajar dekatnya jarak dan jasad hamba dengan Allah adalah suatu hal 

yang mustahil sehingga beliau memakmanakan kabar tersebut yaitu jika hambaNya mendekat 

kepadaNya dengan menjalankan semua kewajiban dan sunnah-sunnah maka Allah mendekat 

kepada hambaNya dengan memberi pahala atas ketaatan hambaNya sehingga bila hamba 

mendekat kepada Allah dengan berjalan maka Allah mendekat kepadanya dengan berlari kecil 

artinya Allah memberi pahala dengan cepat. Lihat Fathul Bari, 13/513. Akan tetapi menurut 

pandangan salaf kabar tersebut merupakan nama dan sifat Allah yang tidak boleh ditafsirkan 

kepada makna lain (ta'wil), diserupakan (tasybih), dimisalkan (tamsil) dan dibawa kepada 

makna yang salah/menyimpang (takhrif) serta tidak perlu ditanyakan bagaimananya (takyif). 

Kita meyakini adanya hakikat nama dan sifat Allah walaupun kita tidak mengetahui hakikatnya. 

Lihat kaidah memahami asma dan sifat dalam Aqidah Wasithiyah, Ibnu Taimiyah beserta 

penjabarannya.  

 

Dari Abdullah bin Busrin هناُهللا ع يرض َbahwa seorang laki-laki bertanya kepada 

Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص,"Hai, Rasulullah sesungguhnya syariat Islam telah 

                                                           
9 HR. Tirmidzi 5/459, Ibnu Majah 2/1245 dan lihat Shahih Ibnu Majah 2/2/316 dan Shahih Tirmidzi 
3/239}    
10 menolongnya – penerj. 
11 di hadapanpara malaikat dengan mendapatkan ampunan dan rahmatNya. Lihat fathul Bari, 13/406 - 
penerj 
12 HR. Bukhari 8/171 dan Muslim 4/2061, dari lafadz hadits Bukhari 
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banyak lalu kabarkan kepadaku dengan sesuatu yang aku akan mengikatkan 

diriku kepadanya. Rasulullah صلَّمس و هلَيلَّى اُهللا ع  menjawab, 

 

  اِهللا رِكْذ نم باًطْر كانسل الُزيالَ 
"Bibirmu senantiasa basah dengan dzikir kepada Allah 13 

 
Keterangan : Senantiasa bibirmu basah dengan dzikir adalah ungkapan terus-menerusnya dzikir 

kepada Allah. Lihat Tuhfatul Ahwadzi Syarah Tirmidzi, 9/222.   

 

Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص bersabda, 

  
مقَ نأَر حفاًر من لَفَ اِهللابِ بِاَتكبِ هه حسةٌن الْوحسبِ ةُنعأَ رِشاَثَمقُ أَ الَ اَهلآمل {لُو{ حرف و ميم حرف لَوكأَ نلـ  ف حرف الَوـ  م حرف 
وميم حرف  

 

"Barangsiapa membaca satu huruf dari kitabullah maka dia mendapat satu 

kebaikan dan satu kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali lipat. Aku tidak 

mengatakan alif laam miim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, laam satu 

huruf, dan miim satu huruf ".14 

 

Dari 'Uqbah bin 'Amir هناُهللا ع يرض berkata, 

خرج رساِهللا لُو ى اُهللالَّص لَعيه ولَّسم ونحن في فَّالصأَ الَقَفَ ةكُيم يحنْأَ ب يغدلَّكُ و يلَإِ مٍوطْى بحأَ انالْ ىلَإِ وعققِي 
ـ ي الَفَأَ الَقَ كلذَ بحن اِهللا لَوسر ياَ ناَلْقُفَ مٍحر عِطْقَ الَو مٍثْإِ رِيغَ يف نِيوماَوكَ نِيتقَناَبِ هنم يتأْيفَ غدـ أَ و حكُدىلَإِ م 
 نم هلَ ريخ عبرأَو ثالَثَ نم هلَ ريخ ثٌالَثَو نِيتاقَن نم هلَ ريخ لَّجو زع اِهللا بِتاَك نم نِيتآي أَرقْي وأَ  فَيعلَم دجِسمالْ
   لِبِإِالْ نم نهاددعأَ نمو عٍبرأَ

 

"Rasulullah  ــلَّم س و ــه لَيــلَّى اُهللا ع ص keluar ketika kami dalam masjid dan beliau 

bersabda,"Siapakah di antara kalian yang menyukai setiap pagi hari pergi ke 

Buthhan  atau ke Al 'Aqiq lalu dari tempat itu membawa dua onta kaumawaini 

yang tidak mendorong berbuat dosa dan memutus silaturahim ? Kami 

mengatakn,"Kami menyukainya". Beliau melanjutkan, "Mengapa di antara kalian 

tidak mau pergi ke mesjid di pagi hari lalu mengajar atau membaca dua ayat Al 

Qur'an lebih baik daripada dua onta, tiga ayat lebih baik daripada tiga onta dan 

empat ayat lebih baik daripada empat dan beberapa jumlah ekor onta".15 

 
Keterangan : Buthhan adalah nama lembah yang ada di Madinah, Syarah Muslim, Nawawi,5/140  

Kaumawaini adalah onta yang gemuk dan banyak lemaknya termasuk harta yang 

paling mahal di kalangan orang-orang Arab, 'Aunul Ma'bud, 4/231. 

 

Rasulullah صلى اهللا عليه و سلم  bersabda, 

 

                                                           
13 .{HR. Tirmidzi 5/458, Ibnu Majah 2/1246 dan lihat Shahih Tirmidzi 3/139 serta Shahih Ibnu Majah 
2/317} 
14 HR. Tirmidzi 5/175 dan lihat Shahih Tirmidzi 3/9 serta Shahih Al Jami' As Shaghir 5/340 
15 HR.Muslim 1/553. 
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مقَ نعد قْمعا ملَد ْاَهللا رِكُذْي فيكَ هانت لَعيه ماِهللا ن تةٌر م ون طَاضجع مضملَ عاًج ْاَهللا رِكُذْي فيكَ هانت لَعيه ماِهللا ن تةٌر  
  

"Barang siapa duduk di suatu tempat tidak mengningat Allah maka dia 

mndapatkan kerugian dan kekurangan dari Allah dan barangsiapa berbaring di 

suatu tempat tidak mengingat Allah maka ia mendapat kerugian dan kekurangan 

dari Allah".16 Rasulullah صلى اهللا عليه و سلم bersabda, 

 

  مْهلَ رفَغَ اَءشنْ  و إَِ مهبذَّع َءشاَنْ  إِفَ ةٌرت مهِليع نَكاَ الَّإِ مهِيبِن ىَلا عولُّصيْ ملَو هيف اَهللا واْركُذْيْ ملَ ساًلجم موقَ سلَج ماَ
 

"Tidaklah suatu kaum duduk di majlis tidak mengingat Allah dan tidak 

bershalawat atas nabi mereka maka mereka mendapatkan kerugian dan 

kekurangan. Bila Allah kehendaki boleh jadi menyiksa mereka dan bila  Ia 

kehendaki boleh jadi mengampuni mereka".17  
  
       ةٌرسح م هلَ انَكَو ارٍمح ةفَيجِ لِثْم نوا عامقَ الَّإِ هيف اَهللا ونَركُذْي الَ سٍلجم نم نَوموقُي موقَ نم ماَ

 

"Tidaklah suatu kaum berdiri dari majlis tidak mengingat Allah kecuali mereka 

berdiri seperti bangkai keledai dan mendapat kerugian dan kekurangan ".18 

 
Keterangan : Bau busuk dan kotornya seperti bangkai himar. Karena mereka 

memperbincangkan aib saudaranya maka mereka akan menyesal di hari kiamat ataupun di dunia 

disebabkan tidak mengingat Allah. Lihat 'Aunul Ma'bud, 13/138.  

 

 

 

1. Dzikir Bangun Tidur 

 

 

 روشالن هيْلَإِا وناتما أَم دعا بانيحأَ يذالَّ هلَّل دمحالْ

 

1.Segala pujian milik Allah yang telah menghidupkanku dan mematikanku dan 

kepadaNyalah aku kembali.19  

 

 الَو ربكْأَ اُهللاو اُهللا الَّإِ هلَإِ الَو هلَّل دمحالْو اِهللا انَحبس رٍيدقَ ٍءيش لِّكُ ىلع وه و دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ لَه  كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ هلََََََإِ الَ
حلَو قُ الَوالْ اِهللابِ الَّإِ ةَوعلالْ يعظمِي راغْ بفرلي 

 

2. “Tiada sesembahan yang hak selain Allah tiada sekutu baginya. KepunyaanNya 

lah segala segala kerajaan dan pujian dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. 

Maha suci Allah, segala pujia milikNya, tiada sesembhan yang berhak dsiembah 

selain Allah, Allah Maha Besar dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan 

pertolongan Allah. Ya Allah ampunilah aku.20  
                                                           

16 HR. Abu dawud 4/264 dan lihat Shahih Al Jami' 5/342. Lihat juga 'Aunul Ma'bud 13/139 mengenai 
keterangan ة�� - penerj. 
17 HR. Tirmidzi dan lihat Shahih Tirmidzi 3/140 
18 HR. Abu Dawud 4/264, Ahmad 2/389 dan lihat Shahih Al Jami' 1/176 
19 HR. Abu Dawud, 4/264 dan Ahmad 389 serta lihat Shahih Al Jami' 5/176 
20 Barangsiapa mengucapkan kalimat ini diampuni dosanya, bila berdo'a, akan dikabulkan dan bila 
berdiri kemudian, wudlu dan shalat maka shalatnya diterima. HR. Bukhari dalam Fathul Bari 3/39 
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 هرِكْذي بِل نَذ أَ و يحور ليع درو يدسي جف يانِافَع يذالَّّ هلَّل دمحالْ

 

3. Segala pujian milik Allah yang telah memberi kesehatan badanku dan 

mengembalikan ruhku serta memberi ijin kepadaku dengan mengingatNya.21 

 

ي خابِ إِنَّ في اَْأللْبلُألو اتارِ َأليهالنلِ والَّي الَفتاخضِ واَْألرو اتاوم190{لْقِ الس { وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميونَ اَهللا قذْكُري ينالَّذ
اطذَا به لَقْتاخا منبضِ راَْألرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيارِ والن ذَابا عنفَق كانحب191{الً س {   فَقَـد ـارلِ النخدن تم كآإِننبر

اغْفر لَنا ذُنوبنـا وكَفِّرعنـا   ربنآإِننا سمعنا مناديا ينادي لِإلميان أَنْ َءامنوا بِربكُم فَئَامنا ربنا فَ} 192{أَخزيته وماللظَّالمني من أَنصارٍ 
فَاسـتجاب  } 194{ربنا وَءاتنا ماوعدتنا علَىرسلك والَتخزِنا يوم الْقيامة إِنك الَتخلف الْميعاد } 193{سيئَاتنا وتوفَّنا مع اَْألبرارِ 

ى َآلأُضأَن مهبر مأُلَهو مارِهين دوا مرِجأُخوا وراجه ينضٍ فَالَّذعن بكُم مضعأُنثَى بن ذَكَرٍ ونكُم ملٍ ماملَ عمع ي   يعـبِيلـي سوذُوا ف
} 195{اَْألنهار ثَوابا من عند اِهللا واُهللا عنده حسن الثَّوابِ وقَاتلُوا وقُتلُوا ُألكَفِّرنَّ عنهم سيئَاتهِم وُألدخلَنهم جنات تجرِي من تحتها 

 ي الْبِالَدوا فكَفَر ينالَّذ قَلُّبت كنرغ196{الَي { ادهالْم بِئْسو منهج ماهأْوم يلُُ ثُمقَل ُاعتم}لَ } 197 ـمهبا رقَوات يننِ الَّذلَك  ـمه
وإِنَّ من أَهلِ الْكتابِ لَمن يؤمن بِـاِهللا  } 198{ جنات تجرِي من تحتها اَْألنهار خالدين فيها نزالً من عند اِهللا وماعند اِهللا خيرُ لَِّألبرارِ

 الَيشترونَ بِئَايات اِهللا ثَمنا قَليالً أُوالَئك لَهم أَجرهم عند ربهِـم إِنَّ اَهللا سـرِيع الْحسـابِ    ومآأُنزِلَ إِلَيكُم ومآأُنزِلَ إِلَيهِم خاشعني ِهللا
 }200{ياأَيها الَّذين َءامنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اَهللا لَعلَّكُم تفْلحونَ } 199{

 

4. 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam 

dan siang22 terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 

191. yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 

dalam keadaan berbaring23 dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 

dan bumi (seraya berkata): "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 

dengan sia-sia24. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. 

192. Ya Rabb kami, sesungguhnya orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam 

neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada seorang penolong 

pun bagi orang-orang yang dhalim itu pada hari kiamat. 

193. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan dai yang menyeru iman 

kepada Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص (yaitu): "Berimanlah kamu kepada nabimu ", 

maka kamipun beriman. Ya Rabb kami ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan 

hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami terhadapMu, dan wafatkanlah kami 

beserta orang-orang yang shalih”. 

194. Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami 

dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di 

hari kiamat di hadapan semua manusia. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi 

janji yang kabarkan melaluii rasul-rasulMu25." 

195. Lalu Rabb mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, 

"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di 

                                                           
21 HR. Tirmidzi, 5/473 dan lihat Shahih Tirmidzi, 3/144 
22 Panjang pendeknya malam dan siang, panas dan dingin dan sebagainya.  Sekedar memikirkan ayat 
ini cukup dan menyampaikan bagi akal yang sehat pada keimanan yang murni dan kuat.(Zubdah, 
Syaukany, 95-penerj ) 
23 Maksudnya dalam semua keadaan. 
24 Bahkan penuh dengan hikmah agar Engkau jadikan bumi sebagai tempat ujian dan amal supaya 
terlihat siapa yang taat dan siapa yang durhaka. Wahab bin Munabbih berkata,”Orang yang berpikir 
panjang akan paham, orang yang paham akan tahu dan orang yang tahu akan beramal shalih”. (Ibnu 
Katsir-penerj)  
25 Yaitu terjadinya hari kiamat. Perjanjian itu adalah pahala yang besar.(Fathul Qadir 1/494-penerj ) 



9 
 

antara kamu, baik laki-laki atau perempuan26, (karena) sebagian kamu adalah 

turunan dari sebagian yang lain. Orang-orang yang tidak Allah sia-siakan 

amalnya yaitu orang-orang yang berhijrah laki-laki dan perempuan, yang diusir 

dari kampung halamannya, yang diganggu27 dalam ketaatan kepadaKu, yang 

berperang dan yang dibunuh di jalan Allah, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-

kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang 

mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala yang besar di sisi Allah. Dan 

pada sisi Allah terdapat pahala yang baik bagi orang-orang yang beramal shalih." 

196. Allah berfirman ,”Janganlah kamu hai orang-orang beriman melihat 

kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan orang-orang kafir, 

sesungguhnya Kami memberikan kesenangan yang fana itu hanyalah untuk 

menangguhkan mereka dalam keadaan lalai terhadap ahirat”. 

197. Dan semua kesenangan yang mereka miliki,” Hanyalah kesenangan 

sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam; dan Jahannam itu 

adalah tempat yang seburuk-buruknya”. 

198. (Kebebasan bergerak orang-orang kafir dalam negeri tidaklah banyak 

manfaatnya) akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada rob mereka 

mengambil manfaat yang kekal (sorga) yang mengalir sungai-sungai di 

bawahnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal yang 

disediakan buat mereka. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-

orang yang beramal shalih(daripada keuntungan kebebasan orang-orang kafir)28.  

199.”Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah 

dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu (AlQur'an) dan yang diturunkan 

kepada mereka sedang mereka berendah hati, tunduk dan khusyu’ kepada Allah 

dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit29. 

Mereka memperoleh pahala di sisi Rabbnya. Sesungguhnya Allah amat cepat 

perhitungan-Nya”.30 

200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 

kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di tempat ibadah dan bertakwalah 

kepada Allah supaya kamu beruntung31. 

 

 

 

 

2. Do'a Memakai Baju32 

                                                           
26 Laki-laki sama dengan perempuan dan perempuan sama dengan laki-laki dalam hal keharusan taat 
dan asal keturunan.(Ibnu Katsir-penerj)  
27 Yang dimaksud gangguan adalah gangguan dari orang-orang musyrik disebabkan keimanan agar 
mereka kembali kepada kekafiran dan juga orang-orang yang kokoh berpegang dengan agama Islam 
seteleh mereka akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah. (Fathul Qadir,Syaukany 1/494-penerj ). 
28 Lihat Fathul Qadir 1/4981-penerj . 
29 Yakni tidak menyembunyikan kebenaran Muhammad  لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص yang mereka ketahui dalam 

kitab mereka. Mereka adalah ahli kitab pilihan dan memperoleh pahala dua kali lipat di sisi Allah. 
(Fathul Qadir 1/497-penerj ). 
30 Ali Imran : 190-200 
31 Orang-orang beriman diperintahkan bersabar di atas agama mereka tidak meninggalkan Islam karena 
mendapat kesusuahan, kemiskinana, kesempitan maupun kesenangan hingga mati dalam keadaan Islam 
dan diperintahkan sabar untuk melawan musuh yang menyembunyikan maker-makar mereka. 
Mereka juga diperintahkan agar tetap kokoh hati agar terjaga dari nafsu dan bisikan setan yang dapat 
melemahkan hati sehingga ia tidak dapat mengendalikan hatinya.(Udatus Shabirin, Ibnu Qayyim, 21-
penerj ) 
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  ةوقُ الَي ونم لٍوح رِيغَ نم هينِِقَزرو بِوا الثَّذَي هانِسكَ  هلَّل دمحالْ
5. “Segala pujian milik Allah yang telah memberi (pakaian )ini kepadaku tanpa 

daya (gerakan dan upaya) dan kekuatan dariku”.33  

 
Keterangan : La haula artinya tidak gerakan yang nampak dan upaya, La quwwah artinya tidak 

ada kemampuan batin kecuali dengan pertolongan Allah. Atau tidak ada upaya dan kekuatan 

kecuali melalui kehendak dan kekuatan Allah. Lihat 'Aunul Ma'bud, 4/271 dan Tuhfatul Ahwadzi, 

9/299}.  
 

 

 

3. Do'a Memakai Baju Baru 

  
  هلَ عنِا صر مشو هرش نم كبِ ذُوعأَ و هلَ عنِا صم رِيخو هرِيخ نم كلُأَسأَ هينِتوسكَ تنأَ دمحالْ كلّ مهاللَّ

 

6.”Ya, Allah segala pujian milikMu Engkau telah memberi pakaian ini kepadaku, 

aku meminta kepadaMu kebaikannya dan kebaikan dari apa yang diperbuat 

untuknya dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan dari apa yang 

diperbuat untuknya.”34  

 
Keterangan : Maksudnya meminta kepada Allah agar pakaiannya dipergunakan untuk ketaatan 

dan berlindung kepada Allah agar tidak memakai pakaiannya untuk kemaksiatan dan hadits ini 

menunjukkan sunnahnya memuji Allah ketika memakai baju baru, lihat 'Aunul Ma'bud 11/43 

dan Tuhfatul Ahwadzi 5/376.  

 

 

 

 

4. Medo'akan Orang yang Berpakaian Baru 

 

ْتبلي و يخلاُهللا ف ىلَعاَت   
 

7.”Semoga panjang umurmu dan (semoga) Allah menggantikannya”.35  

 
Keterangan : Dalam riwayat Bukhari Rasulullah Shallallahu 'alahi wa sallam memberi pakaian 

kepada Ummu Khalid lalu mengatakan, 

 ي قلُخأَي ولَبأَ

                                                                                                                                                                      
32 AlImam anNawawi berkata,”Disunnahkan mengucapkan bismillah ketika akan memakai baju dan 
seluruh amal shalih yang lainnya”. (Shahih alAdzkar, 1/94) 
“Ya, Allah aku meminta kepadaMu dari kebaikan baju ini dan kebaikan apa yang ada padanya dan aku 
berlindung padaMu dari kejelekannya dan kejelekan yang ada padanya”. Hadits shahih, lihat shahih 
alAdzkar, Salim alHilaly 1/94- penerj. 
33 HR. Ahli Sunan kecuali Nasai, lihat Irwaul Ghalil, 7/47. Hadits ini untuk memakai baju baru karena 
sebelumnya disebutkan,”Barangsiapa memakai baju baru mengucapkan,……maka akan diampuni 
dosanya yang telah lewat”. Hadits hasan dari sahabat Mu’adz bin Anas. Lihat Shahih alAdzkar, 1/94.  
34 HR.Abu Dawud, Tirmidzi dan Baghawi serta lihat Ringkasan Syamail, Albany, 47. 
35 HR. Abu Dawud 4/41 dan lihat Shahih Abu Dawud 2/760.  
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Secara tekstual arti kedua kata itu sama yaitu perintah merusak pakainnya. Orang Arab sering 

menggunakan kalimat seperti ini untuk maksud mendo'akan panjang umur yaitu dia panjang 

umur sehingga lusuh pakaiannya. Lihat Fathul Bari, Ibnu Hajar 11/46. 
 

  داًيهِش تمو داًيمح شعو داًيدج سبالْ 
 

8. “Pakailah pakaian baru dan semoga hidupmu terpuji serta mati dengan 

syahid.36  

 

 

5. Dzikir Ketika Hendak Melepas Pakaian 
 

  اِهللا مِسبِ
  

9.”Dengan menyebut nama Allah.37  
 

Keterangan : Dari Anas bin Malik ra. berkata, Rasulullah Shallallahu 'alahi wa sallam 

bersabda,"Penghalang antara mata jin dan aurat anak Adam ialah seorang muslim ketika hendak 

melepas baju mengatakan,                          

  
  وه الَّإِ لهإِ ي الَذالَّ اِهللا مِسبِ

"Dengan menyebut nama Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia".38 

 

 

6. Do'a Masuk WC 

 

  ثائبخالْو ثبخالْ نم كبِ ذُوعي أَنإِ مهاللَّ )اِهللا مِسبِ(
  

10. Dengan menyebut nama Allah aku berlindung dari setan laki-laki dan setan 

perempuan.39  

 
Kerterangan : Khubtsi artinya kejelekan dan khabaits artinya jiwa yang jahat. Sedangkan 

menurut riwayat yang bunyinya khubuts artinya adalah setan-setan jantan dan khabaits artinya 

setan-setan betina. Riwayat yang menyebutkan dengan lafadz khubtsi lebih banyak daripada 

riwayat yang menyebutkan dengan lafadz khubuts sebagaimana yang disebutkan oleh Al 

Khathabi dalam Ma'limi as Sunan 1/10.  Lihat Syarah Al Mumti', Ibnu 'Utsaimin, 1/82. Terdapat 

riwayat dari Ali ra. secara marfu', disebutkan,"Penghalang antara mata jin dan aurat anak Adam 

adalah ketika masuk WC mengucapkan bismillah". Hadits riwayat Tirmidzi 3/504 dan Imam 

Albany menghasankannya. Lihat Tamamul Minnah hal. 58. 

 

 

7. Do'a Keluar Dari WC 

 

  كانرفْغُ

                                                           
36 HR. Ibnu Majah 2/1178, Baghawi 12/41 dan lihatlah Shahih Ibnu Majah 2/285, Shahih, lihat Shahih 
alAdzkar 1/96. 
37 HR. Tirmidzi 5/505, lihat Al Irwa' no. 49 dan Shahih Jami' 3/203.  
38 Hadits ini riwayat Ibu Sunny, 273, 274 dan selainnya. Dishahihkan oleh Syaikh Salim bin 'Ied Al 
Hilaly dalam Shahih Al Adzkar 1/98 dan terdapat dalam Al Irwaul Ghalil, 1/88-90, Albany. 
39 HR.Bukhari 1/45 dan Muslim 1/283. Tambahan bismillah terdapat dalam Sunan Sa'id bin Manshur. 
Lihat Fathul Bari 1/244. 
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11.” Aku memohon ampunanMu ya, Allah”.40  

 

8. Dzikir Sebelum Wudlu 
 

   اِهللا مِسبِ
 

12. “Dengan menyebut nama Allah”. 41 

 

 

9. Dzikir Setelah Selesai Wudlu 

 

 

  …هلُوسرو هدبا عدمحم نَّأَ دهشأَو هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ هلَ إِ الَ نْ أَ دهشأَ
  

13. “Aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku 

bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusannya”.42  

 

  نيرِهِطَّتملُاْ نم ينِلْعاجو نيابِوالت نم ينِلْعاج مهللَّا
  

14. “Ya, Allah jadikanlah aku golongan orang-orang yang bertaubat dan 

jadikanlah aku golongan orang-orang yang mensucikan diri”.43 

 

سبحاناُهللا ك بِوحمدأَ كشهلَإِ الَ نْ أَ دأَ الَإِ هنأَ تستغفرك أَوتولَإِ بيك  
15. “Maha Suci Engkau ya, Allah (dari sifat negatif) dan dengan memujiMu aku 

bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan sasulNya setta aku bertobat 

kepadaMu.”44 

  
Keterangan : Artinya kita menafikan atau menghilangkan sifat-sifat yang negatif bagi Allah dan 

sebaliknya kita menetapkan sifat-sifat yang terpuji bagiNya. Lihat 'Aunul Ma'bud 2/338}. 

 

  
10. Dzikir Ketika Keluar Dari Rumah 

 

                                                           
40 HR.Ashabus Sunan kecuali Nasai terdapat dalam Amalul Yaum wal Lailah, lihat Takhrij Zadul 
Ma'ad, 2/387. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Sunni dan Nawawi dalam alMajmu’ 
menyatakan lemah karena dalam sanadnya terdapat Ismail bin Muslim, ia dha’if (lihat Shahih 
alAdzkar, 1/109) dan demikian juga guru kami Yahya bin Ali alHajuri dalam suatu pelajarannya di 
Ma’had Dammaj menyatakan lemahnya - penerj. 
41 HR.Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad serta lihat Al Irawaul Ghalil 1/122. AnNawawi 
berkata,”Menurut pendapat jumhur ulama disunnahkan membaca bismillah, bila tidak 
mengucapkannya dengan sengaja atau tidak sengaja wudhunya sah. Imam Ahmad berkata,”Tidak ada 
hadis shahih yang menerangkan basmalah ketika hendak wudhu”. Lihat shahih alAdzkar, 1/110-penerj. 
42  Barangsiapa selesai wudlu mengucapkan kalimat ini maka akan dibukakan baginya pintu-pintu 
sorga yang delapan dan ia masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. HR.Muslim 1/209. lihat 
alAdzkar 1/114 – penerj. 
43 HR. Tirmidzi 1/78 dan Lihat Shahih Tirmidzi 1/18, hadits ini lemah karena sanadanya terdapat Sa’d 
Abul A’war sebagaimana kata Syaikh Yahya bin Ali alHajuri rahimahullah - penerj 
44 HR. Abu Dawud 4/325, Tirmidzi 5/490 dan lihat Shahih Tirmidzi 3/151.  
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  اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ الَو الَوح الَ و اِهللا ىلع  تلْكَّوت اِهللا مِسبِ
  

16. “Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal (menyerahkan segala urusan) 

kepada Allah semata dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan 

Allah semata.45 

 

  ليع لُهجأُ وأَ لَهِجأَ وأَ ملظْأُ وأَ ملظْأَ وأَ لَّزأُ وأَ لَّزِأَ وأَ لَّضأُ وأَ لَّضأَ نْأَ كبِذُوعأَ ي نإِ مهاللَّ
  

17. “Ya, Allah sesungguhnya aku berlidung kepadaMu dari keseatan atau tersesat, 

atau jatuh ke dalam dosa dengan tidak sengaja atau mendhalimi atau di dhalimi 

atau bodoh atau dibodohi”.46 

 
Keterangan : At Thibi mengatakan,"Jika keluar rumah pasti seseorang akan bertemu dengan 

masyarakat lainnya, dikhawatirkan menyimpang dari jalan yang lurus apakah dalam urusan 

agama atau urusan agama. Bila dalam urusan agama mungkin dia sesat atau disesatkan atau bila 

dalam urusan dunia mungkin dia mendhalimi saudaranya atau didhalimi. Bisa jadi dia bodoh 

atau dibodohi disebabkan oleh pergaulan atau pun bercampurnya dengan manusia maka dia 

hendaknya berlindung kepada Allah dari semua keadaan ini dengan ucapan yang padat dan 

ringkas. Sebagaimana yang dikatakan oleh penyair,"Mudah-mudahan tidak ada  seorang pun 

menjahiliku nanti aku berbuat jahil melebihi orang-orang jahil". Lihat Tuhaftul Ahwadzi 9/272} 

 

 

11. Dzikir Ketika Masuk Rumah 

 

  
   هلهأَ ىلع ملِّسيل ما ثُنلْكَّوا تنبر ىلعا ونجرخ ِهللا مِسبِو اَنجو لَ ِهللا مِبِْس
  

18. “Dengan menyebut nama Allah aku masuk dan dengan menyebut nama Allah 

aku keluar dan kepada rabku aku bertawakkal. Kemudian mengucapkan salam 

kepada keluarganya”.47 
Keterangan : Menurut Syaikh Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilaly hadits ini lemah dengan dua sebab 

yaitu dalam sanadnya terdapat rawi bernama Muhammad bin Ismail dia tidak mendengar hadits 

dari ayahnya. Kedua riwayat Syuraikh bin 'Ubaid dari Abi Malik mursal. Gurunya, Syaikh 

Nashiruddin Albany telah rujuk dari penshahihannya. Lihat Shahih Al Adzkar 1/102.  

Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص telah mengajarkan bagaimana adab masuk rumah kepada Anas bin 

Malik,"Hai anak muda jika kamu masuk rumah ucapkanlah salam yang niscaya akan menjadi 

barakah untukmu dan keluargamu".HR. Tirmidzi dengan sanad hasan. (Lihat Shahih Al Adzkar 

1/100). 

  
  

  
12. Do'a Pergi ke Masjid 

 
                                                           

45 HR. Tirmidzi 1/78 dan lihat Shahih Tirmidzi 1/18, lihat Tuhafatul Ahwadzi 9/271. 
46 HR. Ahli Sunan, lihat Shahih Tirmidzi 3/152 dan Shahih Ibnu Majah 2/336. 
47 HR.Abu Dawud 4/325 dan dihasankan Al Allamah Syaikh Bin Baz dalam Tuhfatul Akhyar, 28. 
Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan,"Jika seorang masuk rumah dan ketika makan kemudian 
mengingat (menyebut nama Allah ) maka setan mengatakan,"Tidak ada tempat bermalam dan makan 
malam bagi kalian".(HR. Muslim mo. 2018). 
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 نعا وروي ننِيمي نعا وِرون يتِحت نمو اروي نقوفَ نما وروي نرِصي بفا وروي نعمي سفا وروي ننِساَي لفا وروي نبِلْي قَف لْعاج مهاللَّ
شمالي نورا ومأَ  نمامي نورا ومن لْخفي نورا واجفَ لْعِسفْي ني نورأَا وعظم لي نورا وظِّعم لي نورا واجلْع لي نوراا وجنِلْعا  يرون
ونورا … اللَّهم اجعلْ لي نورا في قَبرٍ( ارون يرِشب يفا ورون يرِعش يفا ورون يمحلَ يفا ورون يبِصي عف لْعاجا وروي ننِمظعأَ مهاللَّ

يظَامي ع1()  ف( )ا  ورونِي نزِدا ورونِي نزِدا ورونِي نرٍ( )2() زِدون ليا عروليِ نبه3(و((  

 
  

 

19. “Ya, Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya, pada lisanku cahaya, pada 

pendengaranku cahaya, pada penglihatanku cahaya, dari atasku cahaya, dari 

bawahku cahaya, dari kananku cahaya, dari kiriku cahaya, dari depanku cahaya, 

dari belakangku cahaya, jadikanlah pada diriku cahaya, besarkanlah untukku 

cahayanya, besarkanlah cahayaku, ya, Allah besarkanlah cahayaku, jadikanlah 

pada otakku cahaya, jadikanlah dalam dagingku cahaya, dalam darahku cahaya, 

dalam rambutku cahaya dan dalam kulitku cahaya”.48. (Ya, Allah jadikanlah 

untukku cahaya dalam kubur…cahaya dalam tulangku), (tambahkanlah aku 

cahaya, tambahkanlah aku cahaya, tambahkanlah aku cahaya),  (dan 

anugerahilah aku cahaya di atas cahaya"). 49 

 

 
Keterangan : Imam Nawawi mengatakan, ulama mengatakan,"Rasulullah  ـلَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص meminta 

cahaya kepada Allah untuk semua anggota badannya dan seluruh arah maksudnya adalah 

meminta ditunjuki kepada kebenaran, keterangan dan cahaya kebenaran. Sehingga beliau 

meminta cahaya untuk badan, perbuatan dan semua keadaannya dan arah yang enam sehingga 

beliau tidak menyimpang sedikit pun dari kebenaran". Lihat Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi 

5/45.  

 

 

 

 

 

 
 

13. Do'a Masuk Masjid 

 

  مِيجِالر انطَيالش نم مِيدقَالْ هانِطَلْسو مِيرِلكَاْ ههِجوبِو مِيظلعاْ اِهللابِ ذُوعأَ
 

20. “Aku berlindung kepada Allah yang Maha Besar, dengan wajahNya yang Mulia 

dan kerajaanNya yang terdahulu dari godaan setan yang terkutuk”.50 

 

                                                           
48 HR.Bukhari 11/116 no. 6316 dan Muslim 1/526, 529, 530 no. 763. 
491) HR.Tirmidzi no. 3419, 5/483. [2] HR. Bukhari dalam Al Adabil Mufrad no. 695 hal. 258 dan 
dishahihkan Albani dalam Shahih Adabil Mufrad no. 536 [3] Dalam Fathul Bari Ibnu Hajar 
menyebutkannya dan menyandarkannya kepada Ibnu Abi Ashim dalam kitab Do'a, lihat Fathul Bari 
11/118. Dia mengatakan, dari riwayat-riwayat yang berlainan itu terkumpul dua puluh lima bagian. 
 
 
50 HR. Abu dawud dan lihat Shahih Al Jami no. 4591.  
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Keterangan : Dalam Shahh Al Adzkar 1/121 Syaikh Salim bin 'Ied Al Hilali mengatakan, 

sanadnya shahih. Kelanjutan hadits ini Rasulullah Shallallahu 'alahi wa sallam mengatakan,"Bila 

mengucapkan do'a itu sesungguhnya setan berkata,"Dia dijaga dari gangguan ku setiap hari".} 

 

 

  )3( كتمحر ابوبأَ يل حتافْ مهاللَّ) 2( اِهللا لِوسر ىلع مالَالسو) 1( ةُالَالصو اِهللا مِسبِ
  

“Dengan menyebut nama Allah dan semoga shalawat dan salam semiga tercurah 

kepada Rasulullah, ya, Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatMu”.51 
  

 

 

14. Do'a Keluar Dari Masjid 

  
  
  مِيرجِالَّ انطَيالش نم ينِمصاع مهاللَّ كلضفَ نم كلُأَسأَ ينإِ مهاللَّ اِهللا لِوسر ليع مالَالسو ةُالَالص و اِهللا مِسبِ

  
21. “Dengan menyebut nama Allah shalawat dan salam semoga tercurah kepada 

Rasulullah ya, Allah Aku meminta padaMu karuniaMu ya, Allah lindungilah aku 

dari setan yang terkutuk”.52  

 

15. Dzikir-dzikir Adzan 

  
قُيلُو ماَ لَثْم قُيالْ لُومالَّإِ نُذِّؤ في ))حي ىلع الَالصة و حي لعفَ ))حِالَفَالْ ىقُيالَ لُو حالَو قُ الَوالَّإِ ةَو ِهللابا  

 

22. “Mengatakan seperti apa yang dikatakan muadzin kecuali ucapan hayya 'alas 

shalah dan hayya 'alal falah, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah”.53  

 
Keterangan: Mengucapkan per kalimat yang diucapkan muadzin setelah muadzin 

mengucapkannya bukan bersamaan. Dalam Sunan Nasai disebutkan dari Ummu Salamah 

Rasulullah ــلَّم س و ــه لَيــلَّى اُهللا ع ص mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin ketika muadzin 

diam.{Taudzihul Ahkam 1/468}Adapun jawaban komat dengan ucapan, 
 

  هاَامدأَو اُهللا هاَمقاَأَ
 

Hadits palsu diriwayatkan Ibnu dalam 'Amalul Lailah walYaum, hal 91 terdapat perawi bernama 

Abdullah bin Waqid ia sangat lemah dan Nashr bin Tharif pemalsu hadits. Lihat Shahih Al Adzkar 

1/134. Sedangkan jawaban ikomah menurut Imam Albany dalam Kitab Tamamul Minnah hal. 

149 disunnahkan mengikuti ucapan muadzin kecuali ucapan َققَ دامت الَالصة   
berdasarkan keumuman dalil "Bila kalian mendengar adzan maka ucapkanlah seperti yang 

diucapakan muadzin…"} 

                                                           
51 1)HR. Ibnu no. 88 dan dihasankan Albani (2)HR. Abu Dawud 1/126 dan lihat Shahih Al Jami 1/528. 
(3) HR. Muslim 1/494. Dalam Sunan Ibnu Majah dari Fatimah disebutkan,” 

 كوبِي وافْتح لي أَبواب رحمتنُاللَّهم اغْفرلي ذُ

“Ya, Allah ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatMu”. Dishahihkan Albany dan lihat 
Shahih Ibnu Majah 1/128-129} 
52 HR.Muslim 1/126 dan tambahan,"Lindungailah Aku dari setan yang terkutuk" terdapat dalam 
riwayat Ibnu Majah serta lihat Shahih Ibnu Majah 1/129 
53 HR. Bukhari 1/152 dan Muslim 1/288 
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 قُيلُو أَ ناَأَوشهلَإِ الَ نْأَ داُهللا الَّإِ ه وحدالَ ه رِشيلَ كه  نَّأَو محمدا عبده ورسلُوه رضياِهللابِ ت باًر بِومحدم رسالًوإِالْبِومِالَس دـ ي 1(ان (
قُيذَ لُولك عقب تشهالْ دمذِّؤ2(ن( 

 

23. Mengucapkan,”Dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak 

disembah selain Allah tiada sekutu baginya dan Muhammad adalah hamba dan 

RasulNya, aku ridha Allah rab ku, Muhammad nabiku dan Islam(1) agamaku”.54 

Diucapkan setelah muadzin mengucapkan dua kalimat syahadat.  

 

24. Memberi shalawat kepada Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص setelah selesai adzan.55 

 

25. Mengucapkan : 

 

 )ادعيمالْ فلخت الَ كنإِ( هتدعي وتا الَّدومحا مامقَم هثْعباو ةَلَيضفَالْو ةَلَيسوا الْدمحمت آ ةمائقَالْ ةالَالصو ةامالت ةوعالد هذه بر مهاللَّ

 

“Ya Allah rab da'wah yang sempurna ini dan shalat akan ditegakkan, berikanlah 

wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah dia pada 

kedudukan yang telah Engkau janjikan untuknya (sesungguhnya Engkau tidak 

menyelisihi janji”.56  

 
Keterangan : Dakwah (seruan) yang sempurna adalah panggilan adzan itu sendiri. 

Kesempurnaannya mencakup pengagungan terhadap Allah, tauhid, persaksian kerasulan dan 

seruan kepada kebaikan. ( Syarah Al Mumuti', Syaikh Ibnu 'Utsaimin 1/79).  ـ الة القائمـة والص   artinya 

shalat akan segera dilaksanakan atau shalat tetap ada selama masih ada langit dan 

bumi.(Taudhihul Ahkam, Abdullah bin Abdur Rahman Ali Basam 1/481). Wasilah adalah 

kedudukan yang paling mulia di sisi Allah dan fadhilah adalah martabat tambahan dalam sorga 

serta kedudukan yang mulia artinya adalah sfa'at yang agung yang khusus dimilikinya di saat 

seluruh manusia berkumpul di padang makhsyar untuk segera dihitung amalannya kemudian 

mereka  meminta kepada semua nabi agar memberi sfa'at (pembelaan) kepada Allah dan hanya 

beliau yang dapat memberinya dengan seijin Allah.{ Syarah Al Mumti' 1/82}  

Apabila muadzin mengucapkan   الصالة خري مـن النـوم  maka kita jawab dengan lafadz yang sama dengan 

dalil yang umum yaitu,"Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin kecuali hayya 'alash 

shalah dan hayya 'alal falah".( Syarah Al Mumti' 1/84) 

 

26. Berdo'a Untuk Dirinya Antara Adzan dan Qomat, sesungguhnya do'a antara 

adzan dan qomat dikabulkan.57 

 

16. Do'a Istiftah58 

                                                           
54 (1){HR.Muslim1/290} Doa ini diucapkan setelah muadzin mengucapkan syahadat.(2){HR. Ibnu 
Khuzaimah 1/220} 
55 HR. Muslim 1/88 
56 HR. bukhari 1/152.  
Dalam kurung riwayat Baihaqi 1/410.Masih diperselisihkan kebenarannya oleh ulama.Syaikh Bin Baz 
menshahihkan hadits ini dalam Tuhfatul Akhyar, 38 dan ada yang melemahkannaya seperti Ibnu Hajar 
dalam At Talkhish 1/221 dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin dalam Syarah Al Mumti' 1/83 - penerj. 
 
 
57 HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad dan Al Iraul Ghalil 1/262.  
58 Pembuka shalat apakah shalat wajib atau sunnah, diucapkan setelah takbiratul Ihram sebelum 
ta’awudz dan bacaan alFatihah dan hanya pada rakaat pertama. Banyak macam doa ini dan afdhal 
memakai semuanya dalam waktu yang berlainan tidak boleh mengumpulkan menjadi satu pada waktu 
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 مهاللَّ سِنالد نم ضييَألاْ بوالثَّ ىقَّنا يمكَ يايطاَخ نم ينِقِّن مهاللَّ بِرِغمالْ و قِرِشمالْ نيب تدعباَ ماَكَ يياَطاَخ نيب و ينِيب دعباَ مهاللَّ
  دربالْ و ِءماَالْو جِلْالثّبِ ايايطَن خم ينِلِْساغْ 
  

27. “Ya, Allah jauhkanlah antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku 

sebagaimana Engkau jauhkan antra timur dan barat. Ya, Allah bersihkanlah 

kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya baju putih dari 

kotorannya.Ya, Allah cucilah kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan es.”59 

 
Keterengan : Seseorang meminta kepada Allah agar tidak melakukan kesalahan kemudian bila 

telah melakukannya meminta dibesihkan kemudian dihilangkan bekas-bekas kotorannya dengan 

air, salju dan es. Sebagian ulama menerangkan, dosa-dosa disiksa dengan api neraka yang panas 

sehingga pembersih yang paling cocok adalah air yang dingin seperti es dan salju.(Syarah Al 

Mumti' 1/65) Ibnu Daqiqil Ied mengatakan, pembersiihan dengan tiga materi tersebut adalah 

sebuah ungkapan yang menunjukkan kesempurnaan pencucian karena baju yang yang dicuci 

dengan berulang-ulang dengan tiga zat itu menjadi sangat bersih dan cemerlang. (Subulus Salam, 

AshShan’ani, 1/385) 

Riwayat ini adalah riwayat yang paling sahahih tang menyebutkan do'a istiftah dan disunnahkan 

terkadang memakai semua do'a istiftah yang ada, terkadang memakai yang satu dan terkadang 

memakai yang lainnya.(Syarah Al Mumti' 1/65, Syaikh Ibnu 'Utsaimin dan Syaikh Yahya dalam 

sebuah pelajarannya di Dammaj-Yaman). Syaikh Albany menerangkan, do'a ini diucapkan pada 

shalat wajib. ( Lihat Shifat Shalat Nabi, 91) 

 

سبحاناللَّ كهم بِوحمدك وتبارك اسمك وىعالَت إِ الَوغَ لهيرك  
  

28. “Maha Suci Engkau ya, Allah dan dengan menyebut memujiMu, dan Maha 

Tinggi dan sempurna Kemuliaan, Keagungan dan KekuasaaMu, tiada sesembahan 

yang benar selain Engkau.60 

 
Keterangan : Makna dengan memujiMu adalah tasbihku semata karena bimbingan dan 

hidayahMu bukan karena daya dan kekuatan dariku.(Taudhihul Ahkam 1/25) 

 

وجهت وهِجي لَّلذطَفَ ير السموات أَالْورض نِحفاًي وا أَمنا مالْ نمرِشكينَّإِ ن الَصتي و نكُسي ومحياي ومماتي لَّّله رـ الْ ب الَعميالَ ن 
رِشيلَ كه ذَبِولأُ كمرت ناَأَ و مالْ نمسلمياللَّ نهأَ منالْ تمللَإِ الَ كأَ الَّإِ هنأَ. تنت ربي أْواَ نعبدلَظَ كمت ِسفْني واعتـ ر ـ  تفْ ذَببِني 
ـ ع فرِاصو تنأَ الَّإِ اهنِسحأَل يدهي الَ قَِ الخأَالْ نِسحأَي لنِدا هو تنأَ الَّإِ بونر الذُّفُغي الَ هنإِ عاًيمج يبِونذُ يلرفاغْفَ ـ ن ي سئَيا الَه 
يرِصف عين سئَيأَ الَّا إِهنلَ تبيك وسعديك الْوخيلُّكُ ربِ هيديك َوالشلَ ريلَإِ سيأَ كا بِنك لَإِويك تبكْارت ولَاَتعيـ أَ ت ستغفرك ـ أَو توب 
  كيلَإِ

  
29. “Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit-langit dan bumi 

dengan lurus dan aku bukan golongan orang-orang yang musrik. Sesungguhnya 

shalatku, menyembelihku, kehidupan dan kematianku hanya untuk rab alam tidak 

ada sekutu baginya dan dengan itulah aku diprintahkan dan aku termasuk 

golongan orang-orang yang berserah diri. Ya, Allah Engkau adalah raja yang tidak 

ada sesembahan yang hak selain Engkau, Engkau rabku, aku hambaMu telah 

                                                                                                                                                                      
shalat yang sama. (Nukilan dari Syaikhul Islam Ubnu Taimiah dari Taudhihul Ahkam, Abdullah bin 
Abdirrahman Ali Bassam 1/16 dan Subulus Salam, 1/385) 
59 HR.Bukhari 1/181 dan Muslim 1/262. 
60 HR.Ashabus Sunan yang empat dan lihat Shahih Tirmidzi 1/77 dan Shahih Ibnu Majah 1/135 
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menganiaya diriku sendiri dan aku akui dosaku maka ampunilah dosa-dosaku 

semuanya sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. 

Tunjukilah Aku kepada ahlak yang paling baik dan tidak ada dapat menunjuki 

ahlah yang paling baik selain Engkau dan jauhkanlah Aku dari ahlak yang jelek 

dan tidak ada yang dapat menjauhkannya kecuali Engkau. Labbaik dan sa'daik 

semua kebaikan di tanganMu dan semua kejelekan tidak pantas disandarkan 

kepadaMu, Aku berlindung dan kembali kepadaMu. Engakulah zat yang pantas 

dipuji dan Maha Tinggi Engkau. Aku meminta ampunan dan bertobat kepadaMu.61 

 
Keterangan : Aku hadapkan wajahku…artinya aku niatkan ibadahku kepada Allah. dengan lurus 

artinya hatiku condongkan kepada agama yang benar yaitu agama Islam. Labbaik artinya aku taat 

dan terus-menerus menjalankan perintahMu dan sa'daik artinya aku senantiasa siap 

menjalankan dan mengikuti perintahMu. Makna semua kebaikan di tanganMu ialah kebaikan 

yang sampai kepada hamba-hambaNya di tangan Allah. Makna aku hambaMu adalah aku hanya 

menyembahMu. Makna tabarakta ialah semua kebaikan pada namaMu karena dengan menyebut 

namaMu ditemukan semua kebaikan. Imam Albany menerangkan, do'a ini dibaca pada shalat 

wajib dan sunnah. (Shifat Shalat Nabi, 93). 

Ibnu Qayyim mengatakan,"Allah pencipta semua kebaikan dan kejelekan sedangkan kejelekan 

ada pada sebagian mahluknya bukan pada semua ciptaan dan perbuatanNya. Oleh kerena itu 

Allah membersihkan diri dari kedhaliman yang mana hakikat kedhaliman adalah meletakkan 

sesuatu tidak pada tempatnya. Bila menempatkan pada tempatnya bukanlah kejelekan. Maka 

dari sini diketahui kejelekan tidaklah disandarkan kepadaNya…Bila Anda bertanya,"Mengapa Dia 

menciptakan kejelekan ? Aku jawab,"Dia menciptakannya dan semua perbuatanNya baik tidak 

jelek, sesungguhnya mencipta dan berbuat adalah sifatNya dan kejelekan mustahil jadi sifatNya 

dan menyertaiNya. Adapaun kejelekan yang ada pada mahluk tidaklah disandarkan kepadaNya. 

Perbuatan dan penciptaan yang disandarkan kepadaNya adalah baik (karena Dia menempatkan 

sesuatu pada tempatnya".Lihat keterangan lebih lanjut masalah yang riskan ini dalam kitabnya 

Syifaul 'Alil, hal. 178 - 206.( Shifatush Shalatin Nabi Shallallahu 'alahi wa sallam, Albany, 92-93) 

 
 نَوفُلتِخي هيفا وانا كَميف كادبع نيب مكُحت تنأَ ةادهالشو بيغالْ مالع ضِرأَالْو اتومالس راطفَ لَيافرسإِو لَيائكَيم و لَيائربج بر مهاللَّ
اهنِدي لما اختلف فيه مالْ نحنِذْإِبِ قإِ كنك تهدي من تلَإِ اُءشي صالْ اطَرمستقمِي  
  

 

30. “Ya, Allah rab jibril, Mikail, Israfil pencipta langit-langit dan bumi, mengetahui 

perkara yang ghaib dan yang kelihatan, Engkau menghukumi diantara hamba-

hambaMu pada perkara yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku kebenaran 

terhadap apa yang mereka perselisihkan dengan ijinMu. Sesungguhnya Engkau 

memberi petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang 

lurus.62 

 
Keterangan : Do'a ini dibaca pada shalat malam dan pada shalat wajib. (Shifat Shalat Nabi, 

Albany hal. 95). 

 

) ثالثا( الًيصأَ و ةًركْب اُهللا نَاحبسا وريثكَ هلَّل دمحالْا وريثكَ هلَّلد محالْا وريثكَ هلَّل دمحالْا وريبِكَ ربكْأَ ا اُهللاريبِكَ ربكْأَ ا اُهللاريبِكَ ربكْأَ اُهللا 
  هزِمه و هثفْن و هخفْن نم:  انيطْالش نم اِهللاب ذُوعأَ

  
31. “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah, 

segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah di waktu pagi dan 

                                                           
61 HR.Muslim 1/534 
62 HR. Muslim 1/534 
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petang (dibaca tiga kali) aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang 

terkutuk dari : kegilaannya, kesombongannya dan syairnya yang jelek".63 

 

 ميقَ تنأَ دمحالْ كلَو  نهِيف نم و ضِرأَالْو اتومالس رون تنأَ 64دمحالْ كلَ مهاللَّ
السماوات أَالْ وضِر ومن فهِين )لَوالْ كحمأَ دنت رب السموات أَالْوضِر ومن َفهِين  (

)لَوالْ كحملَ دك لْمك السماوات َألاْوضِر ومن فهِين) (لَوالْ كحمأَ دنت لْمك 
السماوات َألاْوضِر)لَوالْ كحمأَ)(دنالْ تحق و وعدالْ كحق قَولُوك قالْح   كقَاؤلالْوحق 
الْوجةُن حق والنار حق وبِالنينَو حق و محمد قح لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص والسةُاع حق  (
 كيلَإِ و تمخاصَ كبِو تبنأَ كيلَإِو تنآم كبِو تلْكَّوت كيلَعو تملَسأَ كلَ مهاللَّ(
اكَحماغْفَ تفرلا قَي مدمت وا أَمخرت وا أَمسررت وا أَملَعنأَ( تنالْ تقَمدم أَ ونت 
  )تنأَ الَإِ هلَإِ الَ يهِلَإِ تنأَ)( تنأَ الَّإِ هلَإِ الَ رخؤملُاْ

  
 
32.”Ya, Allah bagiMu segala pujian,65 Engkau adalah cahaya langit-langit dan 

bumi dan apa yang di dalamnya, bagiMu segala pujian Engkau peegak langit-

langit dan bumi dan apa yang di dalamnya (dan bagiMu segala pujian Engkau rab 

langit-langit dan bumi dan apa yang di dalamnya) (dan segala pujian bagiMu, 

bagiMu kerajaan langit-langit dan bumi dan apa yang di dalamnya)(segala pujian 

bagiMu Engkau penguasa langit-langit dan bumi (dan segala pujian 

bagiMu)(Engkau benar, janjiMu benar, ucapanMu benar, pertemuan dengan MU 

benar sorga benar,  neraka benar, nab- nabi benar hari kiamat benar ya Allah 

ntukMu aku berserah diri, kepadaMu aku bertawakal, denganMu aku beriman, 

kepadaMu aku kembali, denganMu aku berdebat dan kepadaMu aku berhukum. 

Maka ampunilah dosa-dosaku yang telah lewat, yang aku akhirkan, yang aku 

rahasiakan (dan apa yang terbetik dalam hatiku)66, yang aku nampakkan (dan 

apa yang aku ucapkan)67 (Engkau yang awal dan akhir tiada sesembahan yang 

berhak disembah selain Engkau) (Engkau sesemahanku tiada sesembahan yang 

berhak disembah selain Engkau)  68  

 
Keterangan :Makna Engkau adalah cahaya langit-langit dan …Allah yang menerangi langit-langit 

dan bumi dan Dialah yang menunjuki mahluk yang ada di dalamnya. Makna Engkau benar adalah 

Engkau benar ada dan ini sifat yang khusus bagi Allah tidak ada yang serupa degannya karena 

wujudnya Allah tidak didahului oleh ketidakadaan. Pertemuan denganMu benar, kalimat ini 

mengandung pengakuan tehadap hari kebangkitan dan ini adalah ungkapan tentang tempat 

                                                           
63 HR. Abu dawud 1/203, Ibnu Majah 1/265, Ahmad 4/85 dan Muslim dari Ibnu Umar 1/420} 
64  Nabi mengucapkan doa pada shalat malam. 
65 Rasulullah َّلصلَّمس و هلَيى اُهللا ع  mengucapkannya ketika berdiri shalat malam. 
66 Fathul Bari 3/5 
67  Fathul bari 3/5 
68 HR.Bukhari 3/3, 11/116, 13/371, 423, 465 dan Muslim 1/532. Rasulullah   َOPQRRSَ َو VِRRXْQَYَ [ُا ]PQRRَ̂  
mengucapkannya pada shalat malam. 
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kembali manusia di akhirat. Sorga benar dan neraka benar, menunjukkan sorga dan neraka 

sudah tercipta sekarang. Hari kiamat benar artinya hari kiamat pasti akan terjadi. KepadaMu aku 

berserah diri artinya tunduk. KepadaMu aku bertawakal artinya bertawakal kepadaNya saja 

tanpa mempertimbangkan sebab-sebab materi. DenganMu aku berdebat artinya berdebat 

dengan hujah dan keterangan dariMu. KepadaMu aku berhukum artinya setiap orang yang 

menentang kebenaran aku adukan kepadaMu dan aku jadikan Engkau hakim bukan hakim 

jahiliyah seperti paranormal dan yang semisalnya. Rasulullah   ـلَّمس و ـهلَيلَّى اُهللا عص meminta ampunan 

meskipun telah diampuni untuk menunjukkan kerendahan hatinya dan mengajari ummatnya. 

(Fathul Bari 3/4).   

 

 

17. Do'a Ruku' 

 

 

سبانَح ربالْ يعظثَالَثَ( مِي مرات(  
 

33.Maha Suci rabku yang Maha Agung …3x69 

 

سباحناللَّ كهم ربنبَِ ا وحمداللَّ كهاغْ مفرلي 

 

34. “Maha Suci Engkau ya rabku dan dengan memujiMu ya, Allah ampunilah 

aku”.70  

سبوقُ حدوس رالْ بالَمكَئة والرحِو  
 

   

 35.”Maha Suci dan dan Maha Besar Engkau rab Malaikat-maliakat dan Jibril”.71  

 

  )يدمقََ هبِ لَّقَتا اسمو( يبِصعو يمظْعو يخمو يرِصبو يعمس كلَ عشخ تملَسأَ كلَو تنآم كبِ و تعكَر كلَ  مهاللَّ
 

36.”Ya, Allah untukMu aku ruku', aku beriman kepadaMu, kepadaMu aku tunduk, 

pendegaran tenang (khusyu’) kepadaMu, penglihatan, otak, tulang, dan sarafku 

serta apa-apa (yang kakiku berdiri sendiri)”.72  

 
Keterangan :  Rasulullah   ـلَّمس و ـهلَيلَّى اُهللا عص mensifati dirinya dengan khusyu' (takut)- diungkapkan 

dengan tenang pendengarannya - karena orang yang ruku keadaannya tenang dan merendahkan 

diri. (Kutub, wa Rasail wa Fatawa Ibnu Taimiyah fil Fiqih 22/555) Dalam kurung tidak terdapat 

dalam kitab Muslim dan yang lainnya, wallahu a’lam. 

 

سبحانك ذالْ يجبروت الْ وكُلَموت الْوكرِباِءي الْ وظَعمة   
  

37. “Maha Suci Engkau yang memiliki pemaksaan yang mutlak (absolut), kerajaan 

yang nampak dan tidak nampak, kebesaran dan agung”.73 

 

                                                           
69 HR. Ahli Sunan dan Ahmad serta lihat Shahih Tirmidzi 1/83} 
70 HR.Bkhari 1/99 dan Muslim 1/350. 
71 HR. Muslim 1/353 dan abu Dawud 1/230, lihat tafsir Ibnu Katsir tentang makna sifat Subuhun dan 
Quddusun 1/72 – penerj. 
72 HR. Muslim 1/534 dan Imam yang empat kecauli Ibnu Majah 
73 HR. Abu Dawud 1/230, Nasai dan Ahmad dengan sanad yang hasan. 
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Keterangan : Tidak ada yang bersifat demikan kecuali Allah. Terjemah hadits dari Syarah Sunan 

Abu Dawud. Lihat 'Aunul Ma'bud 3/88}. 

 

 

  
18. Do'a Setelah Bangkit Dari Ruku' 

 

  
سماُهللا ع لمن حمده  

38. “Allah mendengar orang yang memujiNya”.74  
ربنلَا والْ كحمد حما كَدثيا طَراًبي مبكًارا فيه  

 

39. “Ya, Rabb kami, segala puijian milikMu, pujian yang banyak, baik dan berkah 

padanya”.75  
َءلْم السموات لَْءوأَالْ مضِر وما بينهما وَءلْم مئْا شت من شيئ بعد الثَّ لَأَهاِءن الْومجأَ دحالْ الَقَ ماَ قعبد لَ ناَلُّكُوك عباللَّ دهالَ م انِمع 
  دجالْ كنم دجا الْذَ عفَني الَ و تعنا ممل يطعم الَو تيطَعا أَملَ

  
40. “Sepenuh langit-langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya dan 

sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu, Engkau zat pemilik sanjungan 

dan kemuliaan in adalah sebaik-baik apa yang diucapkan hamba dan kami semua 

hamba, ya, Allah tidak ada yang mencegah terhadap apa yang telah Engkau beri 

dan tidak ada yang memberi terhadap apa yang telah Engkau cegah.dan tidak 

bermanfaat kemuliaan menghadapi siksaMu”76.  

 
Keterangan : Maknanya barangsiapa memuji Allah mengharapkan pahalanya maka Allah akan 

mengabulkannya. (Syarah Shahih Muslim, Imam Nawai, 4/192) 

Kekuasaan, kekayaan dan keagungan seseorang tidak dapat menyelamatkan dari siksaan Allah 

akan tetapi yang menyelamatkannya adalah amal shalihnya. ('Aunul Ma'bud 3/59). 
 

 

19. Do'a Sujud 

 

  
سبانَح ربأَالْ يثَالَثَ( ىلَع مرات(  

 

41. “Maha Suci rabku yang maha tinggi” (3x)77 
 

 
Keterangan : Ucapan "…Allah Yang Maha Tinggi" adalah ucapan yang paling sesuai diucapkan 

ketika berada pada posisi yang paling rendah. Sebgaimana sahabat ketika berjalan pada 

ketinggian membaca takbir dan bila turun membaca subhanallah. Kebiasaan manusia ketika 

berada pada kedudukan tinggi merasa besar dan sombong, bila turun merasa kurang (rendah) 

maka dzikir subhanallah lebih cocok untuk mensucikan Allah dari segala kekurangan. (Syarah Al 

Mumti', Syaikh Ibnu 'Utsaimin 3/171.    

                                                           
74 HR.Bukhari 32/282 
75 HR. Bukhari 2/284 
76 HR.Muslim 1/346 
77 HR. Muslim 1/346 
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سبحاناللَّ كهم  ربنبِا وحمداللَّ كهاغْ مفرلي  
  

42.”Maha Suci Engkau rabku dan dengan memujiMu ya, Allah ampunilah aku”.78  
سبوقُ حدوس رالْ بالَمكَئة والرحِو  

 

43. “Maha Suci dan Berkah Allah rab malaikat-malikat dan jibril”.79  

 
Keterangan :Lihat makna subuhun dan quddusun dalam Shifat Shalat Nabi, 147}  

  
  80)نيقالخالْ نسحأَ اُهللا كاربت( هصربو هعمس قشو هروصو هقَلَخ يذلَّل يهِجو دجس تملَسأَ كلَو تنآم كبِو تدجس كلَ مهاللَّ
  

44. “Ya, Allah untukMu aku sujud, kepadaMu aku beriman, kepadaMu Aku tunduk, 

telah sujud wajahku untuk Allah yang menciptaknnya, membentuk, membukakan  

pendengaran dan membukakan penglihatannya. Maha berkah Allah sebaik-baik 

pencipta”.81 

 

 Keterangan :   هصـربو هعـمس قشو maknanya adalah Allah membukakan pendengaran 

dan penglihatan dan memberinya pengetahuan dan 

menyempurnakannya.('Aunul Ma'bud 4/203)  
  

ةظَمالْع اِء ورِيبالْكو تلَكُوالْم و توربالْج يذ كانحبس   
 

 

45. “Maha Suci Allah yang memiliki pemaksaan yang mutlak, kerajaan, kebesaran 

dan keagungan”.82 

 
Keterangan : Lihat keterangan nomor 37. 

 

 

  هرسو هتينِالَعو هرخأَو هلَّوأَو هلَّجِو هقَّد هلَّكُ يبِنذَ يلرفاغْ مهاللَّ
 

46. Ya, Allah ampunilah semua dosaku, yang kecil dan yang besar, yang pertama 

dan yang akhir, yang nampak dan yang tidak nampak”.83 

  
  كِسفْن ىلع تينثْأَ ماَكَ تنأَ كيلَع ًءناَثَ يصحأُ الَ كنم كبِ ذُوعأَو كتبوقُع نم كاتافَعمبِ و كطخس نم اكضرِبِ ذُوعأَ ينإِ مهاللَّ

 

 

                                                           
78 HR.Bukhari dan Muslim, telah disebutkan  di muka pengeluaran haditsnya 
79 HR.Muslim1/533 
80 Potongan surat AlMukminun :14-penerj. 
81 HR. Muslim 1/534 
82  HR.Abu Dawud 1/230, Ahmad, Nasai dan dishahihkan oleh Al Albany dalam Shahih Abu Dawud 
1/166  
83 HR. Muslim 1/350 
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47. “Ya, Allah sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanMu dari murkaMu, 

dengan pemaafanMu dari siksaanMu, aku berlindung kepadaMu dari siksaMu. Aku 

tidak mampu menghitung sanjungan atasMu sebagaimana Engkau menyanjung 

atas diriMu sendiri”.84 

 
Keterangan : Makanya beliau berlindung dari perbuatan yang menyebabkan kemarahan kepada 

beliau atau kepada umatnya, berlindung kepada pema'afanNya yang banyak dari siksaNya. Beliau 

berlindung dengan sifat rahmat karena sifat rahmatNya mendahului kemarahanNya. Aku tidak 

bisa menghitung sanjunganMu seperti Engkau menyanjung zatMu sendiri. ('Aunul Ma'bud 3/93).  

 

 

20. Do'a Duduk Di Antara Dua Sujud 

 

راغْ بفرلي راغْ بفرلي  
  

48. “Ya, Allah ampunilah aku, ampunilah aku”.85 
 

  ينِعفَارو ينِقْزارو ينِافعو ينِرباجو ينِداهو ينِمحر ا و يلرفاغْ مهاللَّ
 

49. “Ya, Allah ampunilah aku, kasihanilah aku, paksalah diriku (untuk berbuat 

ketaatan), maafkanlah aku, berilah aku rizki dan angkatlah derajatku”.86 

 

 

21. Do'a Sujud Tilawah 

 

سجد وهِجلَّي لذي قَلَخه وشق سمعه و بصربِ هحوله قُووتفَ( هباَترأَ اُهللا كحسالْ نخالقي87)ن  
 

50. “Telah sujud wajahku untuk zat yang menciptakannya, dan telah membukakan 

pendengaran dan penglihatan dan menyempurnakannya dengan daya dan 

kekuatanNya”.(Maka Maha Berkah Allah zat sebaik-baik pencipta).88  

 
Keterangan : Lihat keterangan hadits nomor 44 

  
 داود  كدبع نا مهتلْبقَا تمي كَنا مهلْبقَتا ورخذُ دكنع يل هاَلْعاجا ورزا وِهبِ ينع عضا ورجأَ كدنا عهبِ يل بتكْا مهاللَّ

 

51. “Ya, Allah catatlah satu pahala untukku dengannya (sujud) di sisiMu, 

hapuskanlah satu  dosa dariku, jadikanlah untukku tabungan akhirat dan 

terimalah dia dariku sebagaimana Engkau menerimanya dari hambaMu 

Dawud”.89  

 

 

                                                           
84 HR.Muslim 1/532 
85 HR. Abu Dawud 1/231 dan lihat Shahih Ibnu Majah 1/148. 
86 HR. Ashabus Sunan kecuali Nasai lihat Shahih Tirmidz 1/ 90 dan Shahih Ibnu Majah 1/148 
87 Potongan surat AlMukminun :14-penerj  
88 HR. Tirmidzi 2/474, Ahmad 6/30, Al Hakim dan dishahihkannya serta disetujui Adz Dazahaby 1/220 
89 HR. Tirmidzi 2/473, Al Hakim dan dishahihkannya serta disetujui Adz Adzahaby 1/219. 
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22. Tasyahud90 

 

التحيات لَّله و لَالصوات الطَّويبات الَالسم عكأَ لَييهبِا الني ورحاِهللا ةُم وبكاَرته الَالسم يلَعنا وىلع عباِهللا اد الصالحيأَ نشهـ إِ الَ نْأَ د  هلَ
  هلُوسرو هدبع داًًمحم نَّأَ دهشأَ و اُهللا الَّّإِ

  
52. “Keagungan hanyalah milik Allah, semoga shalawat, kebaikan, salam, rahmat 

dan keberkahanNya tercurah kepadamu wahai nabi, salam semoga tercurah 

kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ilah 

yang hak selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan 

rasulNya”.91  

 
Keterangan : ــات  adalah bentuk pengagungan kepada Allah secara mutlak yang hanya التحي

diberikan kepadaNya. 

Shalawat secara bahasa atau syar'i semuanya haruslah dimintakan kepada Allah sebagaimana 

do'a. والطيبات mempunyai dua makna yaitu apa yang berkaitan dengan zat Allah dan yang berkaitan 

dengan perbuatan hamba-hambaNya. Adapun yang berhubungan dengan Allah artinya Allah 

memiliki sifat-sifat, perbuatan dan kalam  yang paling baik. Ketika kita sedang mengucapkan 

lafadz ini kita merasakan baiknya zat, sifat, perbuatan dan kalamNya yang tidak pantas 

disamakan dengan mahluknya.(Syarah Al Mumti' 3/205-206). 

 .maknanya berlindung kepada Allah, salam merupakan salah satu dari nama-nama Allah السـالم 

Maknanya ya, Allah Engkaulah penjaga dan pemelihara.  وبركاتـه adalah semua nama bagi seluruh 

kebaikan yang tercurah dariNya. (Shifat Shalat Nabi Shallallahu 'alahi wa sallam, Al Allamah Al 

Albany, 161).  

Ucapan salam ini merupakan do'a keselamatan untuk  Rasulullah Shallallahu 'alahi wa sallam, 

syari'at dan sunahnya dari segala marabahaya. (Syarah Al Mumti', Syaikh Ibnu 'Utsaimin 3/208).    

Dahulu para sahabat megucapkan kalimat, semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai 

nabi…dst. ketika Rasulullah Shallallahu 'alahi wa sallam masih hidup. Namun ketika bilau telah 

meniggal mereka menggantikanya dengan ucapan,"   السالم علـي الـنيب " keselamatan semoga tercurah 

kepada nabi dan telah nabi shallallahu 'alahi wa sallam setujui, hal ini dikuatkan oleh Aisyah yang 

mengajari taysahud dalam shalat dengan  lafadz "السالم علي النيب " (Shifat Shalat Rasulullah   صلى اهللا عليـه و
 Al Allamah Al Albany, 161).Bukan sekedar ijtihad. Sebagian ulama seperti Bukhari dalam ,سـلم 

Shahihnya menyatakan sebagai ijtihad dan ini pendapat yang kuat. Tasyahud dari sahabat Ibnu 

Mas’ud ini merupakan tasyahud yang paling shahih disbanding yang lainnya menurut syaikh 

Yahya rahimahullah. Wallahu A’lam.                        

 

 

23. Shalawat Atas Nabi لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص Setelah  Tasyahud 

 

 ىلعو  دمحم ىلَع كارِب مهاللَّ ديجِم ديمح كنإِ مياهربإِ آلِ ىلَع و مياهربإِ ىلَع تيلَّص ماَكَ دمحم آلِ ىلَع و دمحم ىلَع لِّص مهاللَّ
  ديجِم ديمح كنإِ مياهربإِ آلِ ىلَع و مياهربإِ ىلع تكْارا بمكَ دمحم آلِ

  

                                                           
90  Dinamakan tasyahud karena diucapkannya syahadat tentang keesaan Alloh dan kerasulan 
Muhammad OَPQSَ َو VِXْQَYَ [ُا ]PQَ̂ . Menurut pendapat mayoritas ulama hadits dan ahli fiqih tasyahud riwayat 
Ibnu Mas’ud yang disebutkan di bawah judul bab, paling afdhal dikarenakan riwayatnya paling shahih. 
(Syarah Muslim, anNawawi 4/336-penerj ) 
91 HR Bukhari 1/131 dan Muslim 1/301 
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53.”Ya, Allah semoga shalawat tecurah kepada Muhammad dan keluarganya 

sebagaimana engkau telah memberi shalawat kepada ibrahim dan keluarganya 

sesungguhnya Ya, Allah berkahilah Muhammad dan keluarganya segaimana 

Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarganya Engkau Maha Terpuji dan 

memiliki Kekuasaan yang sempurna”.92  

 
Keterangan : Abul 'Aliyah seorang tabiin, berkata,"Shalawat Allah kepada nabiNya bermakna 

sanjungan Allah kepadanya dan shalawat dari para malikat dan mahluk lainnya berarti 

permintaan mereka tambahan sanjungan dari Allah untuk beliau shallallahu 'alahi wa sallam. 

(Shifat Nabi, Al Allamah Al Albany, 165) 

 
 artinya adalah pengikut Nabi Shallallahu 'alahi wa sallam yang beriman sebagaimana makna آل

firman Allah yang artinya,"Pada hari kiamat dikatakan,  

 

 أَدخلُوا َءالَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ

 

"Masukkanlah ali (pengikut) fir'aun ke dalam siksa yang pedih"{Ghafir : 46}. بــارك bermakna 

kebaikan yang banyak, terus-menerus, dan mengalir yang meliputi berkah amalan dan akibatnya. 

 artinya zat yang  yang memuji dan dipuji, memuji hamba-hambaNya yang taat dan dipuji atas محيـد 

sifat-sifatNya yang sempurna dan kenikmataNya yang banyak جميــد artinya zat yang memiliki 

keagungan dan kekuasaan yang sempurna. (Syarah Al Mumti', 3/235) 

   

 تكْارا بمكَ و ذُريته هاجِوزأَ ىلَعو دمحم ىلَع كرِ باَو مياهربإِ آلِلَى ع تيلَّا صمكَ ريتهِذُ و هاجِوزأَ ىلَع  و دمحم ىلَع لِّص مهاللَّ
إِ آلِ ىلَعبراهيإِ منك حميد جِميد  
  

54. “Ya, Allah berilah shalawat kepada Muhammad, istri-istri dan anak cucunya 

sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahim dan berkahilah 

untuk Muhammad, istri-istri, dan anak cucunya sebagaimana Engaku telah 

memberi keberkahan kepada Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan 

memiliki kekuasaan yang sempurna”.93 

  

 

24. Do'a Setelah Tasyahud Akhir Sebelum Salam 

 

   الِجالد حِيِسمالْ ةنتف رش نم و اتممالْ ا ويحمالْ ةنتف نمو منهج ابِذَع نم و رِبقَالْ ابِذَع نم كبِذُوعأَ ينإِ مهاللَّ

 
55. “Ya, Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksaan kubur, 

jahannam, fitnah kehidupan dan kematian dan dari jeleknya fitnah Masih Ad 

Dajjal”.94  

 
Keterangan : Kebiasaan Rasulullah Shallallahu 'alahi wa sallam dalam shalatnya apakah pada 

waktu tasyahud atau tempat lainnya yang diperbolehkan berdo'a  padanya, berdo'a dengan 

macam-macam do'a terkadang dengan do'a yang ini dan terkadang dengan do'a yang itu dan 

beliau membolehkan kita memilih do'a-do'a yang lainnya yang mengandung kebaikan yang tidak 

nabi sebutkan sebagaimana yang disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim. Akan tetapi 

                                                           
92 HR.Bukhari 6/408 
 
93 HR.Bukhari 6/407 dan Muslim 1/406 
94 HR. Bukhari 2/102 dan Muslim 1/412. 
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lebih utama mengamalkan apa yang telah beliau ajarkan karena untuk mengetahui apakah do'a 

itu baik atau buruk haruslah dengan ilmu.(Sifat Shalat Nabi, Al Albani, 183) 

Fitnah kehidupan artinya fitnah yang selalu dihadapi manusia selama kehidupan mereka berupa 

fitnah kehidupan dunia, nafsu, kebodohan dan yang terbesar - kita berlindung kepada Allah 

darinya - adalah fitnah ketika akan mati. Sedang fitnah kematian artinya fitnah ketika akan mati 

dan boleh diartikan fitnah kubur.(Fathul Bari 3/319) 

Syaikh Ibnul 'Utasimin menerangkan bahwa kehidupan akhirat tidak bisa dianalogikan 

(dikiaskan) dengan kehidupan dunia disebabkan perbedaan yang terlalu mencolok antara 

keduanya dan ketidakmampuan akal manusia mencernanya. Maksud berlindung dari siksa 

jahannam adalah berlindung dari perbuatan yang mendorong kepada siksa api neraka dan 

berlindung dari siksanya bila kita berbuat maksiat.(Syarah Al Mumti, Syaikh Ibnul 'Utsaimin,  

3/247) 

 
 نم كبِ ذُوعأَ ينإِ مهاللَّ اتممالْ  ا وحيمالْ ةنتف نم كبِذُوعأَو الِجالد حِيِسمالْ ةنتف نم كبِ ذُوعأَ و رِبقَالْ ابِذَع نم كبِذُوعأَ ينإِ مهاللَّ
  مِرغمالْ و مِثَأْمالْ

 

56. “Ya, Allah aku berlindung kepadaMu dari siksaan kubur, fitnah Dajjal, fitnah 

kehidupan dan kematian.Ya, Allah aku berlindung kepadaMu dari dosa dan 

hutang”.95  

 

Keterangan : فتةٌن   adalah ujian dan cobaan. Disebut املسيح karena salah satu matanya terhapus atau 

sebelah wajahnya hilang tidak punya alis atau bila ia keluar dia menghapus bumi. ْـ ا  adalah  مثَأْملَ

dosa atau yang mendorang berbuat dosa.  املغـرم adalah berhutang pada apa yang dilarang atau 

berhutang pada apa yang diperbolehkan kemudian tidak mampu membayarnya.('Aunul Ma'bud 

3/93)   

 
  ميحالر روفُغالْ تنأَ كنإِ ينِمحارو كدنع نم ةًرفغم يلرفاغْفَ تنأَ الَّإِ بونالذُّ رفغي الَ وا ريثا كَملْظُ يِسفْن تملَظَ ينإِ مهاللَّ

 
57. ”Ya, Allah sesungguhnya Aku banyak mendhalimi diriku sendiri tidak ada yang 

dapat mengampuni dosa kecuali Engkau maka ampunilah aku satu ampunan dari 

sisiMu dan kasihinilah aku sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”.96  

 
Keterangan : Al Kirmany mengatakan, do'a ini merupakan do'a yang ringkas dan padat karena 

mengandung pengakuan akan kekurangan diri dan meminta kenikmatan yang abadi. Seperti 

ditutupinya dosa-dosa dan dicurahkannya rahmat yang melimpah. Jadi ada unsur permintaan 

dihindarkan dari neraka dan kedua permintaan dimasukkan ke dalam sorga.(Ibnu Hajar, Fathul 

Bari 11/131) 
 

 الَّإِ هلَإِ الَ رخؤمالْ تنأَ و مدقَمالْ تنأَ ينم هبِ ملَعأَ تنا أَمو تفْرسا أَم و تنلَعا أَم و تررسا أَمو ترخا أَم و تمدا قَم يلرفاغْ مهاللَّ
تأَن  

   
 

58. “Ya, Allah ampunilah dosa yang telah aku lakukan, akhirkan, rahasiakan, 

nampakkan, berlebihan dan apa yang Engkau lebih tahu dariku. Engkau yang 

                                                           
95 HR.Bukhari 1/202 dan Muslim 1/412 
96 HR.Bukhari 8/168 dan Muslim 4/2078 
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tedahulu, terakhir dan tidak ada yang sesembahan yang berhak disembah selain 

Engkau”. 

 
  كتد ابع نِسحو كرِكْشو كرِكْذ ىلَع ينعأَ مهاللَّ

 

59. “Ya, Allah tolonglah aku untuk mengingat, mensyukuri dan beribadah dengan 

baik kepadaMu”.97 

 
Keterangan : Do'a ini mengandung tiga aspek penting yaitu ketaatan lisan dengan dzikir, 

ketaatan hati dengan syukur dan ketaan anggota badan dengan ibadah. Ath Thibi menerangkan 

bahwa dzikrullah merupakan awal kelapangan dada, syukur merupakan jalan mendapatkan 

kenikmatan dan ibadah yang baik adalah ibadah yang ditujukan kepada Allah semata. Dan do'a 

ini dapat dibaca sebelum dan sesudah salam.98 

  
  رِبقَالْ ابِذَعو ياَنالد ةنتف نم كبِذُوعأَو رِمعالْ لِذَرأَ ىلَإِ درأُ نْن أَم كبِذُوعأَ  و نِبجالْ نم كبِذُوعأَو لِخبالْ نم كبِذُوعأَ ينإِ مهاللَّ

 

60. “Ya, Allah aku berlindung kepadaMu dari bakhil, penakut, usia pikun dan aku 

berlindung kepada Mu dari fitnah dunia dan siksa kubur”.99 
 
Keterangan : Penakut adalah penyakit hati yang dapat mencegah untuk menjalankan jihad, 

membela kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar dan menyeret seseorang kepada penyia-nyiaan 

kewajiban.  أرذل العمر yaitu usia pikun kembali kepada keadaan anak kecil, kurang akal dan lemah. 

Fitnah dunia adalah ketertipuan terhadap keinginan dunia sehingga melupakan kewajiban 

agama. Perkara-perkara tersebut merupakan faktor terbesar manusia terjerumus ke dalam 

kebinasaan dibandingkan dengan macam-macam kemaksiatan.(Nailul Authar 2/349). 
  

  ارِالن نم كبِ ذُوعأَو ةَنجالْ كلُأَسأَ ينإِ مهاللَّ

  
61. “Ya, Allah sungguh aku memohon kepadaMu sorga dan berlindung kepadaMu 

dari siksa neraka”.100  

 
ـ اللَّ يا لريخ اةَفَوالْ تملع اذَإِ ينِفَّوتو يا لريخ اةَيحالْ تملا عم ينِييِحأَ كقَلْخ ىلَع كتردقُوالْغيبِ  كملْعبِ مهاللَّ هـي   مـ أَإِن لُأَسك 
خشيتك فالْ يغبِي والشهادة أَولُأَسكَ كلالْ ةَمحق في الرضالْا وغبِض أَولُأَسقَالْ كصد فالْ يغىن رِقْفَالْو أَولُأَسك نعيا الَميذُفَن أَولُأَسك 
ـ  كائقَل ىلَإِ قِوالشو كهِجو ىلَإِ رِظَالن ةَذَّل كلُأُسأَو تومالْ دعب شِيلعاْ درب كلُأَسأَو اِءضقَالْ دعا بضالر كلُأَسأَو عطقَنت الَ نٍيع ةَرقُ ي ف
  نيدتهم اةًدا هنلْعاجو انميِإلاْ ةنيزِا بِينز مهاللَّ ةلَّضم ةنتف الَو مضرة اٍءرض رِيغَ

 

62. “Ya, Allah dengan ilmu dan kekuasaanMu atas mahlukMu hidupkanlah aku 

selama Engkau ketahui kehidupan itu baik bagiku dan wafatkanlah aku bila 

Engkau ketahui wafat itu baik bagiku. Ya, Allah aku memohon padaMu rasa takut 

kepadaMu dalam kesendirian dan bersama orang lain, aku memohon kepadaMu 

ucapan yang benar dalam keadaan ridha dan marah, aku memohon kepadaMu 

kesederhanaan dalam keadaan kaya dan miskin, aku memohon kepadaMu 

kenikmatan yang tidak terputus, aku memohon kepadaMu pandangan yang 

                                                           
97 Abu Dawud 2/86, Nasai 3/53 dan disahahhihkan Al Albany dalam Shahih Abu Dawud 1/284 
98 'Aunul Ma'bud 4/269 
99 HR. Bukhari dengan Fathul Bari, 6/35. 
100 HR. Abu Dawud dan lihat Shahih Ibnu Majah 2/328 
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menyejukkan yang tidak akan terputus, aku memohon kepadaMu keridhaan 

setelah diputuskan takdirMu, aku memohon kepadaMu kesejukan hidup setelah 

kematian, aku memohon kepadaMu kelezatan memandang wajahMu dan 

kerinduan bertemu denganMu tanpa kecelakaan disertai fitnah yang 

menyesatkan, ya Allah hiasilah aku dengan hiasan iman dan jadikanlah aku 

pemberi petunjuk yang ditunjuki”.101  

 
Keterangan : Pada hadits ini terdapat dalil yang membolehkan kita bertawasul (mendekatkan 

diri kepada Allah)  melalui sifat-sifat Allah yang mulia dan agung agar terkabul do'a. Dan kita 

diperbolehkan berdo'a dengan lafadz tersebut pada waktu terjadi marabahaya sebagaimana yang 

telah disebutkan dalam hadits sahabat Anas yang shahih. Aku memohon kepadaMu ucapan yang 

benar dalam keadaan ridha dan marah, artinya kemarahan terkadang menghalangi seseorang 

membela kebenaran demikian juga ridha terkadang mendorang seseorang bersikap basa-basi 

dan menyembunyikan kebenaran.  القصـد bermakna tegak di atas jalan yang lurus dan adil atau 

bermakna lawan kata dari boros karena kekayaan terkadang mendorong kepada sikap  boros 

dan ketidaksabaran menghadapi kemiskinan terkadang membuat seseorang pesimis. Kerinduan 

bertemu denganMu, artinya termasuk dari bentuk kecintaan Allah kepada hambaNya adalah 

pertemuaNya dengan hambaNya tanpa kecelakaan. Terkadang kecelakaan bermanfaat di dunia 

sehingga Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص tidak berlindung dari kecelakaan. Ucapannya, Fitnah yang 

menyesatkan, terkadang sebagian fitnah merupakan sebab turunnyanya hidayah makanya beliau 

لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص tidak berlidung darinya. (Nailul Authar 2/333) 

 
ـ لغاْ تنأَ كنإِ يبِونذُ يلرفغت نْأَ دحا أَوفُكُ هلَ نكُي ملَو دلَويْ ملَو دليْ  ملَ يذالَّ دمصالْ دحَألاْ داحلواْ كن أَبِ ُهللاأَ يا كلُأَسأَ ينإِ مهاللَّ  روفُ
الرحيم  

 

63. “Ya, Allah sungguh aku memohon kepadaMu ya, Allah sesungguhnya Engkau 

Esa, tempat bersandar seluruh mahluk yang tidak beranak dan diperanakkan 

dan tidak ada yang sekufu denganNya, untuk mengampuniku, sesungguhnya 

Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.102  

 

ا ي يا حي امِركْاِإلو لِالَجلَاْ اا ذَي ضِرَألاْو اتاومالس عيدابي انُنملَاْ كلَ كيرِش الَ كدحو تنأَ الَّإِ هلَإِ الَ دمحالْبِأَنَّ لَك  كلُأَسي أَنإِ مهاللَّ
  ارِالن نم كبِ ذُوعأَو ةَنجالْ كلُأَسأَ ينإَ مويقَ

 

64. “Ya, Allah sungguh aku memohon kepadaMu, bagiMu segala puian tiada 

sesembahan yang hak selain Engkau tiada sekutu bagiMu, bagi Mu segala karunia 

wahai pencipta langit-langit dan bumi, wahai zat yang Mulia, hai zat yang maha 

berdiri dan hidup, sungguh aku memohon kepadaMu sorga dan berlindung dari 

neraka”.103 

 
  دحا أَوفُكُ هلَ نكُي ملَو دلَوي ملَ و دلي ملَ يذالَّ دمالص دحَألاْ تنأَ الَّإِ هلَإِ الَ اُهللا تنأَ كن أَي أَشهد نَ أَبِ كلُأَسي أَنإِ مهاللَّ
  

                                                           
101 HR.Nasai 4/54, 55, Ahmad 4/338 dan dishahihkan Al Albani dalam Shahih Nasai 1/280. 
102 HR. Nasai 3/52, Ahmad 4/338 dan dishahihkan Al Albany dalam Shahih Nasai 1/280 
103  HR.Ahlus Sunan dan lihat Shahih Ibnu Majah 2/239 
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65. “Ya, Allah sungguh aku memohon kepadaMu dengan menyaksikan bahwa 

sesungguhnya Engkau Allah yang tiada sekutu bagiMu yang Esa yang tidak 

beranak dan diperanakkan dan tidak ada yang sekufu denganNya”.104 
 

 

25. Dzikir-dzkir Setelah Salam Dari Shalat Wajib 

 

   امِركْاِإلو لِالَجالْ اذَ اي تكْرباَت مالَالس كنم و مالَالس تنأَ   مهاللَّ) ثاًالَثَ( اَهللا رفغتسأ 
 
66. “Aku meminta ampunan kepada Allah  (tiga kali) Ya, Allah Engkaulah as salam 

dan dariMu  as salam Maha baik Engkau wahai zat yang Maha Berkah dan Maha 

Agung serta Baik”.105 

 
Keterangan : As Salam dalam hubungan dengan shalat makna yang sesuai adalah menerima 

artinya kita meminta kepada Allah diterima ibadah kita sebab terkadang ibadah kita diterima 

dan mungkin tidak diterima.(Syarah Al Mumti' 3/307) Makna As Salam juga ialah termasuk salah 

satu nama dari nama-nama Allah artinya Engkau selamat dari dari kejelekan-kejelekan, 

kekurangan-kekurangan dan kerusakan. Darimu keselamatan artinya Engkau yang memberi 

kesalamatan dan Engkau yang mencegah keselamatan.  ــرام ــالل واإلك  adalah keagungan dan ذااجل

kebaikan.(Tuhfatul Ahwadzi  2/262) 

 

ـ نم مـاَ ل يطعم الَو تيطَعا أَمل عانِم الَ مهاللَّ رٍيدقَ ئيش لِّكُ ىلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ لَه هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ عت الَو 
يفَنالْ اذَ عجد منالْ كجد  

 
67. “Tiada sesembahan yang hak selain Allah tiada sekutu baginya, bagiNya segala 

kerajaan, pujian dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah tidak ada 

yang menolak terhadap apa yang Engkau beri dan tidak ada yang memberi 

terhadap apa yang Engkau tolak dan tidak bermanfaat orang yang memiliki 

kekayaan dalam menghalangi siksaMu”.106 

 
ـ  اهيإِ الَّإِ دبعن الَوالَ إِلَه اُهللا  اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ الَو الَوح الَرٍيدقَ ئيش لِّكُ ىلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ  هلَ
النعةُم لَوفَالْ هلُض لَوالْ ُءناَالثَّ هنسلَإِ الَ حاُهللا الَّإِ ه مخلصيلَ نه الدين لَورِكَ وكَالْ هافرنَو  

 
68. “Tiada sesembahan yang hak selain Allah tiada sekutu bagiNya, baginya semua 

kerajaan, segala pujian dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Tiada daya 

dan upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah dan kami tidak 

menyembah kecuali kepada Allah, milikNyalah segala kenikmatan, karunia, 

sanjungan yang baik, tiada sesembahan yang hak selain Allah, kami 

mengikhlaskan agama untukNya walaupun orang-orang kafir membenci”.107 

  
Keterangan:  الثنـاء adalah sifat keindahan bagi Allah.('Aunul Ma'bud 3/58) Mengihlaskan agama 

artinya mengihlaskan amalan dalam agama untuk Allah semata.  

  
                                                           

104  HR.Abu Dawud 2/62, Tirmidzi 5/515, Ibnu Majah 2/1267, Ahmad 5/360 dan lihat shahih Ibnu 
Majah 2/329 dan Shahih Tirmidzi 3/163 
105 HR.Muslim 1/414 
106 HR.Bukari 1/255 dan Muslim 414. 
107 HR.Muslim 1/415 
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ساِهللا نَحاَب الْ وحمد لَّله كْأَ اُهللاوبثًالَثَ( رثَا والثيلَإِ الَ) ناُهللا الَّإِ ه وحدالَ ه رِشلَ كيلَ هالْ هلْمك لَوالْ هحمد وهو لِّكُ ىلَع شقَ ٍءيدرٍي  
 

69.”Maha suci Allah, segala pujian hanyalah milik Allah dan Allah Maha Besar (33 

kali) tiada sesembahan yang hak selain Allah semata tiada sekutu bgaiNya, 

milikNya segala kerajaan, milikNya segala pujian dan Ia Maha Kuasa atas segala 

sesuatu”. 108  
  
  )) دحا أَوفُكُ هلَ نكُي ملَو دلَوي ملَو دلي ملَ دمالص اُهللا دحأَ اُهللا وه لْقُ(( مِيحالر نِمحالر اِهللا مِسبِ

 

70. “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

((Katakanlah,"Allah adalah satu, Allah tempat mengadu segala urusan dan 

kebutuhan hamba-hambaNya yang tidak beranak dan diperanakkan dan tidaka 

ada yang sekufu denganNya”))109 

 
Keterangan : As Shamad adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang artinya zat yang 

disandari (dituju) oleh semua mahluknya dalam menunaikan segala kebutuhannya. Maka semua 

mahluk yang di atas maupun yang di bawah membutuhkan dan meminta dicukupi semua 

kebutuhannya olehNya dan mengharapkan kepadaNya dalam masalah-masalah yang mereka 

perlukan. Karena Dia zat yang Maha Sempurna seluruh sifat-sifatNya, Maha Tahu yang sempurna 

pengetahuannya, Maha Pemurah yang sempurna pemurahNya dan Penyayang yang sempurna 

penyayangNya. (Taisir Kalimur Rahman, Syaikh Abdur Rahman Nashir, Surat Al Ikhlas)    

 

  
ومن شرحاَسد } 4{ومن شر النفَّاثَات يفِ الْعقَد } 3{ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب } 2{من شر ماخلَق } 1{ قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ) بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ( 

 دس5{إِذَا ح{ 

 

 

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 

katakanlah,"Aku berlindung dari rab pencipta al falak (yang membelah biji-bijian 

sehingga tumbuh dan zat yang mencipta subuh) dari kejahatan mahluk yang 

dicipta dari kegelapan malam dan dari perempuan tukang sihir yang 

menghembus-hembuskan bukhulnya dalam iktan-ikatan dan dari orang yang 

dengki”.110  

 
Keterangan : Kita berlindung kepada Allah dari kegelapan malam yang di dalamnya banyak 

berkeliaran ruh-ruh jahat dan hewan-hewan yang menggangu, berlindung dari tukang-tukang 

sihir yang meniup sihirnya di ikatan-ikatan dan dari orang yang dengki yaitu orang yang suka 

hilangnya kenikmatan yang ada pada kita dan berusaha menghilangkannya semampunya. 

Termasuk golongan orang yang dengki adalah pandangan hipnotis ('ain). (Tafsir Kalimur 

Rahman, Abdur Rahman Nashir As Sa'di surat Al Qur'an Falaq) 

 
الَّذي } 4{من شر الْوسواسِ الْخناسِ } 3{إِلَه الناسِ } 2{ملك الناسِ } 1{قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ ) بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ(

 }6{من الْجِنة والناسِ } 5{يوسوِس يفِ صدورِ الناسِ 

 
                                                           

108 HR.Muslim 1/418, barangsiapa mengucapkan wirid ini maka diampuni dosanya walaupun sebanyak 
buih di lautan, HR. Muslim 1/418)  
109 HR. Abu Dawud, 2/86 dan Nasai 3/68, lihat Shahih Tirmudzi 2/8, tiga surat ini disebut dengan surat 
al mu'awwidzaat (meminta perlindungan) dan lihat Fathul Bari 9/62} 
 
 
110 Idem 
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 “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi MahaPenyayang 

((Katakanlah,"Aku berlindung kepada rab manusia, pemilik manusia, sesembahan 

manusia dari kejahatan bisikan-bisikan setan yang biasa bersembunyi yang yang 

menghembus di dada manusia dari jin dan manusia."))111 

 
Keterangan : Surat ini mencakup perintah untuk berlindung kepada pencipta, pemilik dan 

sesembahan manusia dari setan - sumber dari segala kejahatan - yang dengan fitnah dan 

kejehatannya dia mebisik-bisiki di dalam dada manusia. Ia hayalkan kejelekan seolah kebaikan 

dan memperlihatkan kepada manusia dalam bentuk kebaikan dan memberi semangat untuk 

mengerjakannnya. Sebaliknya dia menghalangi mansia dari kebaikan dan memperlihatkan 

kepada manusia dalam bentuk kejelekan. Setan senantiasa memberi bisikan-bisikan kepada 

manusia. Bila manusia mengingat Allah ia berhenti dari perbuatannya dan kembali menggoda 

ketika manusia lupa mengingat Allah. Sudah sepantasnya kita meminta pertolongan dan 

perlindungan kepada Allah pencipta dan pemilik manusia dari kejahatannya.(Taisir Kalmir 

Rahman, Syaikh Abdurrahman Nashir As Sa'di, Surat An Nas)  

 

لَم ما اَألرضِ من ذَا لَّذي يشفَع عنده إِالَّ بِإِذْنِه يع اللَّه الَ إِلَـه إِالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُه سنةٌ والَ نوم لَّه ما في السماوات وما في{
اومالس هيسكُر عسآَء وا شإِالَّ بِم هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحالَ يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيب يلالْع وها ومفْظُهح هودؤالَ يو ضواَألر ات

 يمظالْع {  
 

71.” Allah yang tiada sesembahan yang hak selain Dia yang Maha Hidup lagi Maha 

Berdiri sendiri, terus-menerus mengurus mahlukNya dan tidak membutuhkan 

mahlukNya, tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa yang di langit 

dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Alloh tanpa seijinNya ? 

Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan dan di belakang mereka, dan mereka 

tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. 

Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihaa 

keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. Dibaca tiga kali setelah selesai 

shalat lima waktu. 112   

 
Keterangan : Satu ayat ini mengandung makna yang sangat mulia dan tinggi sehingga pantas 

dikatakan ayat Al Qur'an yang paling agung. Orang yang membacanya dengan memahami dan 

memperhatikannya, hatinya akan disinari dengan keimanan, keyakinan dan ma'rifah serta akan 

terjaga dari kejahatan setan dari kalangan jin dan manusia.(Taisir Kalimur Rahman, Syaikh 

Abdur Rahman Nashir As Sa'di, Ayat Kursi)  
 

   رٍيدقَ ئيش لِّكُ ىلَع وهو تيميو ييِحي دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ
 

72. “Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah tiada sekutu bagiNya, 

segala kerajaan milik dan pujian milikNya yang menghidupkan dan mematikan 

dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.113 
  
  الًبقَتم الًمعو باًيطَ قاًزرِا وعافا نملْع كلُأَسأَ ينإِ مهاللَّ

 
                                                           

111 Idem, tiga surat ini dibaca tiap kali selesai shalat. 
112 Barangsiapa membaca ayat ini setiap selesai shalat tidak ada yang dapat mencegahnya masuk sorga 
kecuali maut. (HR. Nasai dalam Amalil Lail wal Yaum no. 100, Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal 
Lailah no. 121 dan dishahihkan AlBani dalam Shahih AlJami 5/339 dan Silsilah Hadits Shahihah 2/697 
no. 972.) 
113 Dibaca sepuluh kali setelah shalat maghrib dan subuh, HR. tirmidzi 5/515, Ahmad 4/227 dan lihat 
Takhrijnya dalam Zadul Ma'ad 1/300 
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73. ”Ya, Allah sungguh Aku meinta kepadaMu ilmu yang bermanfaat, rizki yang 

halal dan amal yang diterima”.114 
 

Keterangan : Ilmu yang tidak bermanfaat bukanlah amal akhirat bahkan dapat menjerumuskan 

kepada kecelakaan. Oleh kerena itu Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص berlindung dari ilmu yang tidak 

bermanfaat, rizki yang tidak baik (halal) dapat mengakibatkan siksa di akhirat, dan setiap amal 

yang tidak diterima hanya membuat capai jiwa dan raga. (Nailul Authar 2/350}  

 

 

26. Do'a Shalat Istikharah 

(Minta Dipilihkan Yang Paling Tepat) 
  

  
 كلضفَ نم كلُأَسأَو كتردقُبِ كردقْتسأَو كملْعبِ كريختسأَ ينإِ مهاللَّ:  لْقُيلْ مثُ ةضيرِفَالْ رِيغَ نم نِيتعكْر عكَريلْفَ رِمَألاْبِ مكُدحأَ ما هذَإِ
 ينِيد يف لي ريخ– هتاجي حمسيو -رمَألا اْذَه نَّأَ ملَعت تنكُ نْإِ مهاللَّ بِويغالْ مالَّع تنأَو ملَعأَ الَو ملَعتو ردقْأَ الَو ردقْت كنإِفَ مِيظلعاْ
ومعاشي وعاقبأَ ةرِمأَ - يالَقَ و  :اجِعله آجِ ولاقْفَ - هدره لي ويسره لثُ يم ارِبك لي فيه كُ نْإِ ونت تلَعنَّأَ م َألا اْ ذَهمر شر لـ  ي في 
دنِيي و معاشي و اعقبأَ ةرِمأَ - يجِعاَ:  الَقَ وله آجِولفَ - هفْرِاصه عني ا  ونِفْرِصي عنه ا قْودر لالْ يخير حثُ انَكَ ثُيأَ مرنِضبِ يه  
  

74. Jabir bin Abdillah ــه  رضــ ي اهللا عن berkata bahwa Rasulullah ــلَّم س و ــه لَيــلَّى اُهللا ع ص 

mengajarkan kami istkharah pada seluruh urusan sebagaimana beliau 

mengajarkan surat alqur’an beliau berkata ”Jika salah satu dari kalian 

berkeinginan keras terhadap suatu perkara maka ruku'lah dua kali (shalat dua 

rakaat) bukan shalat wajib kemudian ucapkanlah,"Ya, Allah sungguh aku 

meminta dipilihkan padaMu dengan ilmuMu yang yang ghaib, meminta kekuasaan 

padaMu dengan kekuasaanMu dan meminta kepadaMu karuniaMu yang besar 

sesungguhnya Engkau Kuasa, aku tidak kuasa, Engkau mengetahui, aku tidak 

mengetahui dan Engkau Maha Mengetahui urusan yang ghaib. Jika Engkau 

ketahui urusan ini - (menyebutkan urusannya) - lebih baik untukku dalam urusan 

agama, kehidupan dan akibat urusanku - atau dia mengatakan :  Untuk waktu 

sekarang (di dunia) dan ahirat - maka tentukanlah untukku dan mudahkanlah 

untukku kemudian berkahilah untukku padanya. Jika Engkau mengetahui urusan 

ini jelek bagiku di dalam agamaku, kehidupanku dan akibat urusanku - atau 

mengatakan,"Untuk sekarang (di dunia) dan ahirat” - maka jauhkanlah dia dariku 

dan jauhkanlah aku darinya dan tentukanlah untukku kebaikan di mana dia 

berada kemudian ridhailah aku dengannya”.115 

Orang yang meminta dipilihkan kepada Allah dan bermusyawarah kepada orang-

orang beriman tidak akan menyasal dan akan baik urusannya. Allah telah 

memrintahkan itu dalam firmanNya yang artinya, 

 

نيكِّلوتالْم بحلَى اِهللا إِنَّ اَهللا يكَّلْ عوفَت تمزفَإِذَا ع 

 

                                                           
114 Dibaca setelah salam dari shalat subuh. HR. Ibnu Majah dan lihat Shahih Ibnu Majah 1/152 dan 
Majma' Zawaid 10/111 
 
115 HR.Bukhari 7/162 
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"Dan bermusyawarahlah kamu dengan orang-rang beriman. Dan bila kamu telah 

mempunyai keinginan terhadap suatu perkara maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Alloh mencintai orang-orang yang bertawakal". 116 

 

 
Keterangan : Maknanya kita meminta kepada Allah melapangkan dada kita dalam dua pilihan 

dengan sebab ilmu Allah, meminta kepadaNya dengan pertolongan kekuasaanNya karena tiada 

daya dan upaya kecuali melalui kekuataNya…dst 

Setelah itu meminta agar kita mudah melakukannya.('Aunul Ma'bud 4/278). 

Sedangkan ucapan, ..palingkanlah dia dariku….maknanya adalah permintaan yang lebih 

sempurna dari segala sisi pemalingan sehinga tidak cukup meminta dipalingkan dari salah satu 

pihak karena terkadang Allah memalingkan kita dari perkara itu dengan memutus 

permintaannya sementara urusan yang tidak dipilih terkadang kita jumpai. Terkadang Allah 

memalingkan urusan tersebut tetapi hati kita masih tidak mau berpaling darinya bahkan 

senantiasa rindu mendapatkannya dan benak kita tidak merasa tenang sampai kita 

mendapatkannya sehingga apabila kita dan perkara yang tidak baik itu dipalingkan maka lebih 

sempurna hasilnya. Oleh karena itu meminta ditentukan kebaikan untuk kita di mana urusan itu 

berada dan kita meminta keridhaan menerima ketentuan itu. Ulama mengatakan disunnahkan 

mengulang shalat dan do'a istikharah. (Nailul Authar 3/89). 

  

 

27. Dzikir117 Pagi dan Sore 

 
Keterangan : AlImam AnNawawi berkata : “Ketahuilah bahwa bab dzikir pagi dan sore 

merupakan bab yang paling banyak isinya, aku hanya menyebutkan beberapa  ringkasannya. 

Barangsiapa mampu mengamalkan semuanya maka sungguh suatu kenikmatan dan 

keberuntungan, akan tetapi bagi yang tidak mampu mengamalkan semuanya maka cukup 

mengamalkan sebagiannya sekehendaknya walau satu dzikir”. (AlAdzkar, Nawawi, 116)  

 

  هدعب يبِن الَ نم ىلَع مالَالسو ةُالَالصو هدحو هلَّل دمحالْ
 

 “Segala puji milik Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi yang 

terakhir”.118 
  

وات وما في اَألرضِ من ذَا لَّذي اللَّه الَ إِلَـه إِالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُه سنةٌ والَ نوم لَّه ما في السما{أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
هلْمع نٍء مييطُونَ بِشحالَ يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِالَّ بِإِذْنِه هدنع فَعشالَ  يو ضواَألر اتاومالس هيسكُر عسآَء وا شإِالَّ بِم

   }وهو الْعلي الْعظيم يؤوده حفْظُهما 
 

                                                           
116 Ali Imran :159. 
117 Dzikir adalah tiap ucapan yang dilafadzkan untuk memuji dan menyanjung Alloh . Maksudnya 
perkara-perkara yang telah diperintahkan syariat dengan lafadz dari kita yang berhubungan dengan 
pengagungan, pujian kepada Alloh dengan nama-nama dan sifat-sifatNya, memuliakan, mentauhidkan, 
mensyukuri, membaca kitabnya atau dengan meminta dan berdo’a kepadaNya. (alMausi’ah alFiqhiah 
21/220 dan alFutuhat arRabbaniah 1/18 – penerj.) 
118  Dari Anas secara marfu’(teranggap sabda Rasulullah OَPQSَ َو VِXْQَYَ [ُا ]PQَ̂ ) katanya,”Aku duduk 
bersama orang yang mengingat Alloh dari shalat subuh sampai terbit matahari lebih aku sukai daripada 
aku membebaskan empat budak dari anak nabi Ismail, aku duduk bersama kaum yang mengingat Alloh 
dari shalat ashr sampai terbenam matahari lebih aku sukai daripada membebaskan empat budak”.(HR. 
Abu Dawud no. 3667 dan dihasankan alAlbani dalam Shahih Abu Dawud 2/698).  
Dalam Shahih Muslim Rasulullah OQS و VXQY [ا ]Q^ menyebutkan bahwa barangsiapa duduk di masjid 
berdzikir dari shalat subuh sampai terbit matahari kemudian shalat sunnah dua rakaat maka ia 
mendapat pahala sama dengan umrah dengan sempurna. -penerj. 
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75. “Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia yang Maha 

Hidup dan Maha berdiri sendiri, terus-menerus mengurus mahlukNya dan tidak 

membutuhkan mahlukNya, tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa 

yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at di Allah tanpa 

seijinNya ? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang 

mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa 

yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak 

merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.119 
  
} دأَح اللَّه وقُلْ ه * دمالص اللَّه * ولَدي لَمو دلي لَم * دكُفُواً أَح لَّه كُني لَمو{ 

  
76. “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

((Katakanlah,"Allah adalah satu, Allah tempat mengadu segala urusan dan 

kebutuhan hamba-hambaNya yang tidak beranak dan diperanakkan dan tidaka 

ada yang sekufu denganNya”)). 

 

  }د إِذَا حسد ومن شر حاس* ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد * ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب * من شر ما خلَق * قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ {
 

 “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 

katakanlah,"Aku berlindung dari rab pendipta al falak (yang membelah biji-bijian 

sehingga tumbuh dan zat yang mencipta subuh) dari kejahatan mahluk yang 

dicipta dari kegelapan malam dan dari perempuan tukang sihir yang 

menghembus-hembuskan bukhulnya dalam iktan-ikatan dan dari orang yang 

dengki”.120 
  
  }من الْجِنة والناسِ* س في صدورِ الناسِ الَّذى يوسوِ* من شر الْوسواسِ الْخناسِ * إِلَـه الناسِ * ملك الناسِ * قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ {

 

 “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi 

MahaPenyayang((Katakanlah,"Aku berlindung kepada rab manusia, pemilik 

manusia, sesembahan manusia dari kejahatan bisikan-bisikan setan yang biasa 

bersembunyi yang yang menghembus di dada manusia dari jin dan manusia."))121 

 
 كلُأَسأَ بر ريدقَ ئيش لِّكُ ىلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ هلَّل دمحالْو هلَّل كلْمالْ 122حبصأَو ناَحبصأَ

خير ما في اْ اذَهليمِو وخير ما بعد123ه أَوعبِذُوك من شر  يا فمالْ اذَهيمِو وشر ما بعده رأَ بعبِذَوك مكَالْ نلِس وسالْ ِءوكرِب رب 
  رِبقَالْ يفبٍ اذَعو ارِالن يف ابٍذَع نم كبِ ذُوعأَ

                                                           
119 Barangsiapa membaca ayat ini ketika subuh maka akan dilindungi dari gangguan jin sampai sore 
dan barangsiapa membacanya pada sore hari maka akan dilindungi dari gangguan jin sampai 
subuh.(HR.AlHakim 1/562 dan dishahihkan alAlbani dalam Shahih atTaeghib 1/273 dan beliau 
menyandarkannya kepada Nasai dan atTh119 alFalaq:1-5) 
abrani serta mengatakan, sanad Thabrani baik. 
120 AlFalaq:1-5 
121  anNas:1-6. Barangsiapa membaca ayat-ayat di atas tiga kali pada waktu subuh dan sore hari maka 
Allah akan mencukupinya dari segala sesuatu.(HR.Abu Dawud 4/322 dan Tirmidzi 5/567 dan lihat 
Shahih Tirmidzi 3/182) 
101. Bila sore hari mengucapkan : 

 أَمسينا و أَ مس الْملْكِ ِهللا
 
“Kami di sore hari dan menjadilah semua kerajaan millik Allah”  
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77. “Kami di pagi hari dan menjadilah kekuasaan milik Allah semata, segala pujian 

milik Allah tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah tiada sekutu 

baginya, milikNya seluruh kerajaan, miliknya semua pujian dan Ia Maha kuasa 

atas segala seseuatu. Ya, rabb aku meminta kepadaMu kebaikan apa yang pada 

hari ini dan kebaikan apa yang setelahnya dan aku berlindung denganMu dari 

kejelekan hari ini dan kejelekan apa yang setelahnya, ya, rab aku berlindung 

kepadaMu dari malas, umur tua yang jelek, ya, rab aku berlindung kepadaMu dari 

siksa neraka dan siksa kubur”.124 

 
Keterangan : Kami di pagi hari dalam penjagaanMu, atau diliputi oleh rahmatMu atau sibuk 

dengan dzikir kepadaMu atau meminta pertolongan dengan namaMu atau diliputi oleh 

taufikMu(bimbinganMu) atau bergerak dengan pertolongan kekuatan dan daya dariMu atau 

menghadap dengan kekuasaan dan kehendakMu. (Tuhafatul Ahwadzi 9/236.) 

 

  روشالن كيلَإِو تومن كبِو ياَحن كبِو 125ناَيسمأَ كبِا ونحبصأَ كبِ مهاللَّ
  

78. “Ya, Allah denganMu aku di pagi hari dan denganMu aku di sore hari dan 

denganMu aku hidup dan mati dan kepadaMu aku kembali”.126 

 
Keterangan : Artinya Engkau yang menghidupkan dan mematikanku, kondisiku berlangsung 

pada keadaan seperti ini pada semua waktu dan keadaan. (Tuhfatul Ahfadzi 9/236). 
 

 كتمعنِبِ كلَ ُءوبأَ تعنا صم رش نم كبِ ذُوعأَ تعطَتا اسم كدعوو كدهع ىلَع ناَأَو كدبا عنأَو ينِتقْلَخ تنأَ الَّإِ هلَإَ الَ يبر تنأَ مهاللَّ
لَعي أَوبذَبِ ُءوبِناغْفَ يفرلإِفَ ينالَ ه يغفالذُّ رنوأَ الَّإِ بنت  

 

79. “Ya, Allah Engkau rabku tiada sesembahan hak selain Engkau, Engkau 

menciptaku dan aku hambaMu, aku di atas perjanjianMu dan aku yakin akan 

janjiMu tentang hari kebangkitan semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari 

kejehatan apa yang aku kerjakan, aku mengakui nikmatMu padaku, dan aku 

mengakui dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa 

selain Engkau”. 127 

 
Keterangan : Aku di atas perjanjianMu artinya aku senantiasa menjalani perjanjianMu kepadaku 

yaitu keimanan dan  keikhalasan dalam menjalankan ketaatan semampuku karena kelemahanku. 

(Fathul Bari 11/99, 'Aunul Ma'bud 13/278) 

Dalam Kitab Subulus Salam kalimat ini disebut sayyidul istighfar (pemimpin permintaan 

ampunan) karena mencakup semua makna taubat dan disebutkan dalam riwayat 

                                                                                                                                                                      
123 Bila sore mengucapkan : 
  يا فم رش نم ذُ بِكوا  عه دعا بم رش و لَةاللَّي هذه  رب أَ سأَلُك خير ماَ في هذه اللَّيلَة و خير ما بعدها و أَ 
“Ya, rabi aku memohon kepadaMu kebaikan apa yang ada pada malam ini dan kebaikan apa yang 
setelahnya dan aku berlindung denganMu dari kejelekan apa yang pada malam ini dan kejelekan apa 
yang setelahnya”. 
124 HR.Muslim 4/2088. 
125  Bila sore hari membaca : 

     ريصالْم كإِلَيو تومن بِكياَ وحن بِكا ونحبأَص بِكناَ ويسأَم بِك ماللَّه  
“Ya, Allah denganMu aku di sore hari dan denganMu aku di pagi hari dan denganMu aku hidup dan 
mati dan kepadaMu aku kembali”. 
126 HR. Tirmidzi 5/466 dan lihat Shahih Tirmidzi 3/142. 
127 Barangsiapa mengucapkan kalimat ini pada waktu sore kemudia mati di malam harinya maka akan 
masuk sorga demikian jika mengucapkannya pada waktu subuh”. (Diriwayatkan oleh Bukhari 7/150) 
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Nasai,"Ketahuilah sayyidul istighfar ….(lafadz di atas). Imam As Shan'ani mererangkan bahwa 

hadits ini meliputi pengakuan terhadap sifat rububiyah Allah, ubudiyyah hamba kepadaNya, 

Allah sebagai pencipta, perjanjianNya kepada semua umat, pengakuan akan kelemahan hamba 

dalam menunaikan hakNya, berlindung dari kejelekan-kejelekan, pengakuan terhadap 

kenikmatan-kenikmatanNya, pengakuan terhadap dosa-dosa dan permintaan ampunan 

kepadaNya dan meminta kepada Allah hendaknya didahului dengan wasilah (mendekatkan diri 

kepadaNya). (Subulus Salam 4/219). 

  
 نَّأَو كلَ كيرِش الَ كدحو تنأَ الَّإِ هلَإِ الَ اُهللا تنأَ كنأَ كقلْخ عيمجو كتكَئالَمو كشرع ةَلَمح دهِشأُو كدهِشأُ تحبصأَ ينإِ مهاللَّ
محماد لُكوسر و كدبع  

 

80. “Ya, Allah sungguh aku di waktu pagi mempersaksisakanMu dan menyaksikan 

pemikul 'arsyMu, malaikat-malaikatMu dan semua mahlukMu, sesungguhnya 

Engkau Allah tiada sesembhan yang berhak disembah selain Engkau tiada sekutu 

bagiMu dan Muhammad adalah hamba dan rasulMu” (dibaca4x).128  
  
  129ركْالش كلَو دمحالْ كلَفَ كلَ كيرِش الَ هدحو كنمفَ كقلْخ نم دحأَبِ وأَ ةمعن نم يبِ حبصا أَم مهاللَّ
  

81. “Ya, Allah tidaklah pagi hari nikmat bersamaku atau bersama seorang dari 

mahlukMu maka dariMu semata tiada sekutu bagiMu. BagiMu segala pujian dan 

syukur”.130  

 
Keterangan : Hadits ini lemah karena terdapat periwayat namanya Abdullah bin 'Anbasah yang 

majhul (hanya memiliki dua murid dan tidak ada ulama yang merekomendasinya). Lihat Shahih 

dan Da'if Al Adzkar 1/230, Syaikh Salim bin 'Id Al Hilali. 
  
ـ قَالْ ابِذَع نم كبِذُوعأَو رِكْفَالْو  رِفْكُالْ نم كبِذُوعأَ ينإِ مهاللَّ تنأَ الَّإِ هلَإِ الَ يرِصب يف ينِافع مهاللَّ يعمس يف ينِافع مهاللَّ ينِدب يفَ ينِفعاَ مهاللَّ ـ إِ الَ رِب  الَّإِ هلَ
   تنأَ

 

82. “Ya, Allah sehatkanlah badanku, Ya Allah sehatkanlah pendengaranku, ya, 

Allah sehatkanlah penglihatanku, tiada sesembahan yang berhak disembah selain 

Engkau.Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kekafiran, kefakiran dan aku 

berlindung kepadaMu dari siksa kibur. Tiada sesembahan yang berhak disembah 

selain Engkau”. Dibaca tiga kali. 131   
 

                                                           
128 Barangsiapa mengucapkan kalimat ini ketika subuh atau sore hari empat kali maka Allah akan 
membebaskannya dari api neraka. (HR. Abu Dawud 4/317, Bukhari dalam Adabul Mufrad no. 1201, 
Nasai dalam Amalil Yaum wal Lail no. 9 dan Ibnu Sunni, hadits ini dihasankan Syaikh bin Baaz dalam 
Tuhfatul Akhyar, 23. Tetapi Syaikh alBani menyatakan dha’if dalam AdDha’fah n0. 1041). 
129  Jika sore mengucapkan : 

 )ِسي بِيماَ أَم ماللَّه(  
 

“Ya, Allah tidaklah di sore hari nikmat bersamaku (selanjutnya lihat hadits di atas …..)” 
130 Barangsiapa menucapkan kalimat ini pada waktu subuh sungguh telah menunaikan  rasa syukurnya 
sehari dan barangsiapa mengucapkannya pada waktu sore hari maka dia telah menunaikan rasa 
syukurnya pada malam hari. Hadits lemah disebutkan dalam Dhaif Abi Dawud no. 1079. 
131 Dibaca tiga kali. HR.Abu Dawud 4/324 Ahmad 5/42, Nasai dalam Amalil Yaum wal Lailah no. 22, 
Ibnu Sunni no. 69 dan Bukhari dalam Adabil Mufrad serta telah dihasankan oleh Syaikh Bin Baz dalam 
Tuhfatul Akhyar ha. 26. 
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حبِسلَإِ الَ اُهللا يالَّإِ ه هو لَعيه تلْكَّوت وهو رالْ بعالْ شِرعظمِي  
 

83. “Cukuplah Allah bagiku, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. 

KepadaMu aku bertawkkal dan Ia rab 'Arsy yang agung”. Dibaca 7 kali.132 

 
 ياتروع رتاس مهاللَّ يالمو يلهأَو اييندو ينِيد يف:  ةَيافعالْو وفْعالْ كلُأَسأَ ينإِ مهاللَّ ةرخآلاْا وينالد يف ةَيافعالْو وفْعالْ كلُأَسأَ ينإِ مهاللَّ
وآمن روعاتاللَّ يهم نِظْفَاحي من بين يدي و من لْخفي و عن يمنِيي و عن  شمالي ومفَ نوِقي أَوعبِ ذُوظَعمتغْأُ نْأَ كالَت من تحتي   

 

84. “Ya, Allah sungguh aku meminta ampunan dan kesehatan kepadaMu di dunia 

dan akhirat, ya, Allah sungguh aku meminta ampunan dan kesehatan kepadaMu: 

pada urusan agamaku dan duniaku, keluargaku, hartaku, ya, Allah tutuplah 

auratku (wajah dan perkara yang manusia malu) dan berilah keamanan kepada 

rasa takutku (dan kegundahanku), ya, Allah jagalah aku dari arah depan, 

belakang, kanan, kiri dan atas dan aku berlindung dengan keagunganMu dari 

ditenggelamkan dari bawah secara tiba-tiba dalam keadaan lalai”.133  

 
Keterangan : Kesehatan dalam urusan agama artinya keselamatan dari maksiat, bid'ah dan 

meninggalkan kewajiban serta meremehkan ketaatan. Keselamatan dalam urusan dunia adalah 

keselamatam dari kejahatan dan musibah-musibah dunia. Keselamatan pada urusan keluarga 

artinya keselamatan dari jeleknya pergaulan, sakit, terlalu disibukkan oleh keluarga dengan 

mencari bekal dan harta. Keselamatan harta adalah keselamatan dari kerusakannya. Tertutupi 

aurat badan, agama, keluarga, dunia dan akhirat. Dan permintaan keamanan dari rasa takut dan 

kegundahan. Permintaan penjagaan Allah dari segala arah karena orang beriman selalu diintai 

musuh-musuhnya dari kalangan jin dan manusia seperti kambing di kepung oleh srigala-srigala 

yang buas, bila Allah tidak menjaganya maka manusia tidak mempunyai kekuatan sama sekali. 

Dikhususkan permintaan perlindungan dari ditenggelamkan ke bumi dengan tiba-tiba melalui 

keagungan Allah karena siksaan ini sifatnya tersembunyi sebagaimana Allah telah 

menenggelamkan Qarun ke dalam tanah dan Fir'aun dalam laut dengan tiba-tiba.(Subulus Salam 

4/221). 
  
 رش نمو  يِسفْن رش نم كبِذُوعأَ تنأَ الَّإِ هلَإِ الَ نْأَ دهشأَ هكَيلمو ئيش لِّكُ بر ضِرَألاْو اتوماَالس راطفَ ةادهالشو بِيغالْ ملعاَ مهاللَّ

الشطَيان وشركه قْأَ نْأَورِتف ىلَع ِسفْني سا أَءً وأَ وجرىلَإِ ه مسمٍل   
 

 
85. “Ya, Allah yang mengetahui perkara ghaib dan lahir pencipta langit-langit dan 

bumi, rab dan pemilik segala sesuatu, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang 

berhak disembah selain Engkau, aku berlindung kepadaMu dari kejelekan diriku 

dan kejelekan setan dan sekutunya, dari kejelekan atas diriku yang aku usahakan 

atau aku sampaikan kejelekan itu kepada seorang muslim”.134 

 

 
                                                           

132 Dibaca tujuh kali. Barangsiapa mengucapkan kalimat ini pada waktu sore hari tujuh kali maka Allah 
mencukupinya  dari urusan dunia dan akhirat yang dia inginkan. (HR. Ibnu Sunni secara marfu’ no. 71, 
Abu Dawud 4/321 dan disahahihkan sanadnya oleh Syu'aib dan 'Abdul Qadir Al Arnauth. Lihat Zadul 
Ma'ad 2376. Tetapi hadits ini dalam Dhaifah no.5686 dan Dhaif Abi Dawud no. 1805. 
133 HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah serta lihat Shahih Ibnu Majah 2/332. Lihat 'Aunul Ma'bud 13/261 
– penerj.) 
 
 
134 HR Tirmidzi, Abu Dawud, lihat Shahih Tirmidzi 2/142.  
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  ميلعالْ عيمالس وهو اِءسمالَّ يف الَو ضِرَألاْ يف ئٌيش هماس عم رضي الَ يذالَّ اِهللا مِسبِ
 

86. “Dengan menyebut nama Allah, tidak ada yang dapat membahayakan bersama 

namaNya sedikitpun di bumi dan langit dan Dia Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui”.135 
  
رضياِهللابِ ت ربِإلاْبِا و مِالَس دينبِا ومحمد بِناي  

 

87.” Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad 

sebagai nabiku”. Dibaca 3 kali 136 

 
   نٍيع ةَفَرطَ يِسفْن ىلَإِ ينِلْكت الَولَّه كُ ينِأْش يل حلصأَ ثُيغتسأَ كتمحرب موياقَي يحياَ

 
88. “Wahai zat yang berdiri sendiri dengan rahmatMu aku meminta perlindungan, 

perbaikilah semua keadaanku dan janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku 

sekejap pun”.137  
  
 كبِ ذُوعأَو اهدهو هتكَربو هرونونصره  و هحتف139َ مِيولَاْ اذَه يا فم ريخ كلُأَسأَ ينإِ مهاللََّ 138ملَِيناعالْ بر هلَّل كلْمالْ حبصأَا ونحبصأَ
من شماَ  رفيه وشر ما بعده 

89. “Kami di pagi hari dan di pagi hari seluruh kerajaan milik Allah rab semua 

alam ya, Alloh sungguh aku meminta kepadaMu kebaikan apa yang ada pada hari 

ini pembukaannya dan pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya 

dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekan di dalamnya dan kejelekan apa yang 

setelahnya”.140  

 
Keterangan : Hadits ini dilemahkan oleh Abu Dawud sendiri di luar Sunan - nya sebagaimana 

yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab AlFutuhat 3/110 dan Ibnu Hajar yang dinukil 

Syaikh Syaikh Salim bin 'Id al Hilali dalam Sahahih dan Dha'if AlAdzkar 1/234 juga dilemhakan 

alBani dalam Dha’if Abi Dawud. 
  

                                                           
135 Dibaca tiga kali, barang siapa membacanya tiga kali pada waktu subuh maka tak ada yang dapat 
membahayakannya.(HR. Abu Dawud 4/323, Tirmidzi 5/465, Ibnu Majah dan Ahmad. Lihat Shahih 
Ibnu Majah 2/332 dan sanadnya disahahihkan Al 'Allamah Bin Baz dalam Tuhfatul Akhyar hal. 39)  
136 Barangsiapa membacanya tiga kali pada waktu subuh dan sore maka ia berhak mendapat keridhaan 
Allah di hari kiamat. (HR. Ahmad 4/337, Nasai dalam Amal Yaum wal Lailah no. 4, Ibnu Sunni no. 68, 
Abu Dawud 4/418, Tirmidzi 5/465 dan sanadnya dihasankan oleh Al’Allamah Bin Baz dalam Tuhfatul 
Akhyar hal. 39) 
137 HR. Al Hakim dan penshahihannya disepakati Dzahabi 1/545 dan lihat Shahih Targhib wat Tarhib 
1/273 
138 Jika sore mengucapkan : نيالْعاَلَم بِهللا ر ِلْكى الْمسأَم ناَ ويسأَم   “Aku berada di sore hari dan pada sore hari 

semua kerajaan miliki Allah rabbil alamin.” 
139  Jika sore hari mengucapkan: 

يخ أَلُكأَس يإِن ماللَّهيماَ ف رش نم ذُ بِكوأَعا واهدها وهكَتربا وهرونا وهرصن ا  وهحاْلَليلةِ  فَت ذَهه يا فم ارهدعا بم رشهاَ و  
 
“Ya, Alloh sungguh aku meminta kepadaMu kebaikan apa yang ada pada malam ini pembukaannya 
dan pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya dan aku berlindung kepadaMu dari 
kejelekan di dalamnya dan kejelekan apa yang setelahnya”. 
140HR. Abu Dawud 3/322 dan dihasankan sanadnya oleh Syu'aib dan 'Abdul Qadir AlArnauth dalam 
Tahqiq Zadul Ma'ad 2/27. 
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 ماَو ماًلسم فاًينِح مياهربإِ ناَيبِأَ ةلَّم ىلَعو ملَّس و هيلَع اُهللا ىلَص دمحم ناَيبِن نِيد ىعلَو صِالَخِإلاْ ةملكَ ىلَعو مِالَسِإلاْ ةرطْف ىلَع ناَحبصأَ
  نيكرِشمالْ نم انَكَ

 

90. “Kami di pagi hari di atas fitrah Islam, di atas kalimat ihlas (la ilaha illa Allah), 

di atas agama nabi kita Muhammad    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص  di atas millah ayah kita, 

Ibrahim dengan lurus dan berserah diri dan kami bukanlah golongan orang-orang 

musrik”.141  

 
Keterangan : Fitrah Islam artinya kecintaan dan ibadah dengan ihlas dan tidak menyekutukan 

Allah dengan sesuatu apa pun yang ada sejak manusia dicipta atau tumbuh di atas Islam. (Syarhul 

‘Aqidatit Thahawiyah, Abul Izzi AlHanafi, 97, Syarh Umdatil Ahkam Ibnu Daqiqil 'Ied, 1/83). 
  
ساِهللا نَحاَب بِوحمدمائة( ه مرة(  

 

91. “Maha suci Allah dan dengan menyebut namaNya “. (100 x)142 

 

   رٍيدقَ ئيش لِّكُ ىلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ هلَ كيرِشالَ هدحواهللاُ  الَّإِ هلَإِ الَ
 
92.  “Tiada sesembahan yang hak selain Engkau semata tiada sekutu bagiMu. Milik 

Dia semua kerajaan, dan pujian dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu” 

(Dibaca sepuluh kali atau satu kali).143  
  
   رٍيدقَ ئيش لِّكُ ىلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ

 

93. “Tiada sesembahan hak selain Engkau semata tiada sekutu bagiMu. Milik Dia 

semua kerajaan, dan pujian dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu”. (Dibaca 

100 x ketika subuh) 144  
  
سباِهللا انَح بِ وحمده  :عدد لْخقه رِوضِسفْا نه زِويةَن عرشه ومدكَ ادلماته   

 

94. “Maha Suci Allah dan dengan memujiNya : sebanyak mahlukNya, ridha diriNya, 

hiasan ArsyNya dan sebanyak kalimatNya”. (Dibaca tiga kali ketika subuh) 145 
  
  )أصبحإذ ( الًبقَتم الًمعو باًيطَ قاًزرِا وعافنا ملْع كلُأَسأَ ينإِ مهاللَّ

                                                           
141 HR. Ahmad 3/406 dan 407, Ibnu Sunni dalam Amalul Lailah wal Yaum no. 34 dan lihat Shahih Al 
Jami' 4/209  
142 Barangsiapa mengucapkan kalimat ini seratus kali pada waktu pagi dan sore maka tidak ada seorang 
pun yang datang lebih afdhal daripada apa yang dia bawa kecuali seorang yang mengucapkan sama 
dengan dia atau menambahnya. (HR. Muslim 4/2071). 
143  Dibaca (10 x) atau sekali bila sedang malas.(HR .Abu Dawud 4/319, Ibnu Majah 1/270, Ahmad 
4/60, lihat Shahih At Targhib wat Tarhib 1/270, Shahih Abi Dawud 3/957, Shahih Ibnu Majah 2/331 
dan Zadul Ma'ad 2/377) 
144  Barangsiapa mengucapkannya seratus kali dalam sehari maka seperti membebaskan sepuluh budak, 
dutulis seratus kebaikan, dihapuslan seratus kesalahan dan mendapatkan perlindungan dari setan 
sampai sore hari serta tidak ada orang yang lebih afdhal daripada yang dia bawa di hari kiamat kecuali 
seorang yang beramal lebih banyak daripada yang dia amalkan (HR.Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071)  
145  HR.Muslim 4/2090. 
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95. “Ya, Allah aku meminta kepadaMu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik 

(halal) dan amal yang diterima”. (Diucapkan ketika subuh)146  
   هيلَإِ بوتأَو اَهللا رفتغتسأَ

 

96. “Aku meminta ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadaNya”. (Dibaca 100 

x)147  
 

   قلَا خم رش نم ةامالت اِهللا اتملكَبِ ذُوعأَ
 

97. “Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang 

Dia ciptakan”. (Dibaca 3x ketika sore).148  

 
Keterangan:     ـةاماِهللا الت ـاتمبِكَل kalimat adalah Al Qur'an dan taammah adalah sempurna,  maknanya 

adalah kalimat itu tidak ada kekurangan dan jelekannya atau kalimat yang bermanfaat, 

menyembuhkan yang cukup bagi perlindungan diri sampai melalui jalan yang ditakuti. Do'a ini 

merupakan ganti daripada do'a orang-orang jahiliyah yang berlindung kepada penjaga atau jin 

suatu lembah atau tempat angker.Tuhafatul Ahwadzi 9/279. 

 

  )اترم رشع( دمحم ناَيبِن ىلَم علِّسو لِّص مهاللَّ
  

98. “Ya, Allah berilah shalawat dan salam kepada nabi kami Muhammad (dibaca 

10 x ) Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص bersabda, "Barangsiapa berhalawat kepadaku pada 

waktu subuh dan sore sepuluh kali maka mendapatkan syafa'atku di hari kiamat 

".149 
 

 

28. Dzikir-dzikir Hendak Tidur 

 

 
99. Mengumpulkan kedua telapak tangannya kemudian meludah sedikit 

kepadanya lalu membaca ayat-ayat berikut: 

  
  }ن لَّه كُفُواً أَحد ولَم يكُ* لَم يلد ولَم يولَد * اللَّه الصمد * قُلْ هو اللَّه أَحد {مِيحالر نِمحالر اِهللا مِسبِ

 
“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

((Katakanlah,"Allah adalah satu, Allah tempat mengadu segala urusan dan 

                                                           
146  HR. Ibnu Sunni dalam Amalil Yaum wal Lailah no. 54, Ibnu Majah no. 925 dan dihasankan oleh 
Syu'aib dan Abdul Qadir AlArnauth dalam tahqiq Zadul Ma'ad 2/375). 
147HR. Bukhari, fathul Bari 11/101 dan Muslim 4/2075. 
148  Tiga kali jika sore. Barangsiapa mengucapkannya tiga kali pada waktu sore hari, gelapnya malam 
tidak membahayakannya. (HR.Ahmad 2/290 dan Nasai dalam Amal AlLail wal Yaum no. 590 dan 
Ibnu Sunino. 68 dan lihat Shahih tirmidzi 3/187 dan Shahih Ibnu Majah 2/266 dan Tuhfatul Akhyar 
hal. 45) 
149 HR. Thabrani dengan dua sanad salah satu sanadnya baik, lihat Majma' Az Zawaid 10/120 dan 
Shahih At Targhib 1/273. 
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kebutuhan hamba-hambaNya yang tidak beranak dan diperanakkan dan tidaka 

ada yang sekufu denganNya))150  

  
ومن * ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد * ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب * من شر ما خلَق * قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ {بسم اهللا الر محن الر حيم 

 دسإِذَا ح داسح رش{  
 

 “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 

katakanlah,"Aku berlindung dari rab pencipta al falak (yang membelah biji-bijian 

sehingga tumbuh dan zat yang mencipta subuh) dari kejahatan mahluk yang 

dicipta dari kegelapan malam dan dari perempuan tukang sihir yang 

menghembus-hembuskan bukhulnya dalam iktan-ikatan dan dari orang yang 

dengki”.151  
  
  }من الْجِنة والناسِ* الَّذى يوسوِس في صدورِ الناسِ * من شر الْوسواسِ الْخناسِ * إِلَـه الناسِ * ملك الناسِ * قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ {
  

 “Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang((Katakanlah,"Aku berlindung kepada rab manusia, pemilik manusia, 

sesembahan manusia dari kejahatan bisikan-bisikan setan jin dan manusia yang 

biasa bersembunyi yang yang menghembus di dada manusia.")(AnNas :1-6) 

 

Kemudian mengusapkannya keseluruh badan semampunya dimulia dari kepala, 

wajah dan bagian badan yang depan. Dilakukan tiga kali dan mengucapkannya 

tiga kali.152 

  

اَألرضِ من ذَا لَّذي يشفَع عنده إِالَّ بِإِذْنِه يعلَم ما  اللَّه الَ إِلَـه إِالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُه سنةٌ والَ نوم لَّه ما في السماوات وما في{
يطُونَ بِشحالَ يو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيبيلالْع وها ومفْظُهح هودؤالَ يو ضواَألر اتاومالس هيسكُر عسآَء وا شإِالَّ بِم هلْمع نٍء مي 

 يمظالْع {  
100. “Allah yang tiada sesembaham yang berhak disembah selain Dia yang Maha 

Hidup yang sempurna berdiri sendiri, terus-menerus mengurus mahlukNya dan 

tidak membutuhkan mahlukNya, tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya 

apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at di Allah 

tanpa seijinNya ? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di 

belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah 

melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan 

Allah tidak merasa berat memelihaa keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha 

Besar”.153  

 
}سرو بِهكُتو هكَتالائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤوالْم هبن رم هزِلَ إِلَيآ أُنولُ بِمسالر نا آمنأَطَعا ونعمقَالُواْ سو هلسن رم دأَح نيب قفَرالَ ن هل

 ريصالْم كإِلَيا ونبر كانـ الَ * غُفْر ينآ أَو أَخطَأْنـا  يكَلِّف اللَّه نفْساً إِالَّ وسعها لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت ربنا الَ تؤاخذْنا إِن نِس

                                                           
150 Al Ikhlash : 1-4. 
151 AlFalaq:1-6.  
152 HR. Bukhari 9/62 dan Muslim 4/1723 
153 Barangsiapa membaca ayat ini ketika hendak tidur maka senantiasa dia dijaga Allah dan tidak 
didekati setan sampai subuh. HR. Bukhari bersama Fathul bari 4/487.  
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محالَ تا ونبا رنلن قَبم ينلَى الَّذع هلْتما حراً كَمآ إِصنلَيلْ عمحالَ تا ونبـا  رالَنوم آ أَنتنمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِها الَ طَاقَةَ لَنا ملْن
 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصفَان{.  

101. “Rasul itu beriman dengan apa yang ditiurunkan kepadanya dari rabnya dan 

orang-orang beriman juga beriman kepadanya. Semuanya beriman dengan Allah, 

malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasulNya kami tidak membedakan 

seorang rasul pun dan mereka mengatkan kami mendengar dan kami taat 

ampunilah kami ya,rab kami kepadaMu lah kami kembali. Allah tidak memberati 

seorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dia mendapat apa yang di 

usahakan dan mendapat siksa atas dosa yang dia usahakan. Ya, rab kami 

janganlah enngkau siksa aku bila aku lupa atau salah, ya rab kami janganlah 

Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau telah 

membebankan kepada orang-orang sebelum kami, ya rab kami jangnalah Engkau 

bebankan kepada Kami apa-apa yang Kami tidak mampu, maka maafkanlah kami, 

kasihinilah kami Engkau adalah penolong kami maka tolonglah kami terhadap 

orang-orang kafir”.154 

 
 Keterangan : Hadits-hadits di atas menerangkan sunnahnya bagi orang hendak tidur dan ayat-

ayat Al Qur'an dapat menjaga badan dari gangguan setan dan selainnya dengan seijin Allah 

.(Bahjatun Nadhirin, Salim bin Ied alHilaly, 2/532) 

 

 
  نيحالالص كادبع هبِ ظُفَحا تمبِ هاَظْفَاحا فَهتلْسرأَ نْإِا وهمحارفَ يِسفْن تكْسمأَ نْإِفَ هعفَرأَ كبِو يبِنج تعضو  155يبر كماسبِ

 
102. “Dengan menyebut namaMu hai, rabuku, aku meletakkan punggungku dan 

dengan menyebut namaMu aku mengangkatnya. Bila Engkau menahan ruhku 

maka kasihinilah dia dan bila Engkau lepaskan ruhku maka jagalah dengan apa 

yang Engkau telah menjaga hamba-hambaMu yang shalih”.156  
 

Keterangan : Hadits ini mengandung faidah, disunnahkan mengipaskan tempat tidur dengan 

ujung pakaian atau sarung sebelum berbaring agar terhidar dari sesuatu yang menyakitkan 

dengan tidak sadar, kehidupan seorang muslim senantiasa terkait dengan jalan kehidupan 

syari'at dan amal-amalnya tegak di atas nama Allah, tidak menyerahkan kekuatan dan daya 

kepada diri kita sekejap pun, barangsiapa selalu ingat Allah maka Allah akan selalu menjaga diri, 

harta, keluarga dan anak mereka sebagaimana Allah telah menjaga hamba-hambaNya yang 

shalih. (Bahjatun Nadhirin 2/532).  

 
  ةَيافعالْ كلُأَسي أَنْإِ مهاللَّ هاَلَ رفاغْا فَهتمن أَإْو هاَظْفَاحفَ هاَتييحأَ نْإِ اهاَيحمو هاَاتمم كا لَاهفَّوت تنأَو يِسفْن تقْلَخ كنإِ مهاللَّ

103. “Ya, Allah sesungguhnya Engkau telah menciptakan jiwaku dan Engkau 

yang menghidupkanku, milikMu kehidupan dan kematiannya, jika Engkau 

menghidupkannya maka jagalah dan jika Engkau mematikannya maka 

ampunilah dia. Ya, Allah sugguh aku meminta kepadaMu keselamatan 

(kesehatan”.157  

                                                           
154 AlBaqarah : 285-286. 
155 Jika salah satu dari kalian berdiri dari tempat tidurnya kemudian kembali lagi kepadanya maka 
kipaskanlah tempat tidurnya dengan ujung sarung atau pakaiannya  tiga kali dan sebutlah nama Allah 
karena dia tidak tahu apa yang menyusulnya setelah dia dan bila hendak berbaring maka 
ucapkanlah…hadits di atas. HR. Bukhari 11/126 dan Muslim 4/2084. 
156HR. Bukhari dengan Fathul Bari, 11/126 dan Muslim 4/2084. 
157 HR. Muslim 4/2083 dan Ahmad 2/79 
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   كادبع ثُعبت موي كباذَع ينِق مهاللَّ

 

104. Ya, Allah jagalah aku dari siksaanMu pada hari Engkau membangkitkan 

hamba-hambaMu”. (Tiga kali)158  

 
Keterangan : Hadits ini menunjukkan sifat Rasulullah   ـلَّمس و ـهلَيلَّى اُهللا عص manusia yang rendah hati 

terhadap Allah, peringatan kepada umatnya agar tidak merasa aman teradap adzab Allah yang 

datang dengan tiba-tiba dan hari kebangkitan pasti akan terjadi, semua manusia kembali kepada 

rab mereka. (Bahjatun Nadhirin, Salim bin Ied alHilaly, 2/534).  

 

 

 

   ياَحأَ و تومأَ مهاللَّ كماسبِ
 
105. “Dengan menyebut namaMu ya, Allah aku mati dan hidup”.159  

 
Keterangan :Tidur dapat disebut kematian kecil karena tidak ada hubungan antara ruh dan 

badan sedangkan hubungan ruh dengan badan hanya hubungan parsial dan seorang hamba yang 

baik selalu memuji Allah dalam kondisi apa saja. (Bahjatun Nadhirin, Salim bin Ied alHilaly, 

2/107). 

 
سحاَبثاًالَثَ( اِهللا ن الَثَوثين (الْوحمد لَّله )َثاًالَث الَثَوثين( كْأَ اُهللا وبر )َأراًبع الَثَوثين(  

 

106.”Maha Suci Allah (33 x), Segala Puji milik Allah (33 x) dan Allah Maha Besar”. 

(33 x)160 
 

 نم كبِذُوعأَ انقَرلفُاْو لِيجِنِإلاْو اةروالت لَزِنومَ يوالنو بحالْ قالفَ ئيش لِّكُ برو اَبنر مِيظعالْ شِرعالْ برو عِسبالَّ اتوماَالس بر مهاللَّ
شلِّكُ ر شيأَ ئنت بِ ذٌآخناصيتاللَّ ههأَ منَألاْ تلَفَ لُويقَ سلَبك شيئ أَونا ترلَفَ آلخيس بعدك شئٌي أَونالظَّ تاهلَفَ ريفَ سـ و ـ  كقَ شيئ 
أَونالْ تباطلَفَ نيس دونك شيضِاقْ ئ عنا الدين نِغْأَونا مرِقْفَالْ ن  

 

107.” Allah pencipta langit langit yang tujuh lapis dan rab Arsy yang agung, rab 

kita dan rab segala sesuatu, penumbuh biji-bijian, yang menurunkan Taurat, Injil 

dan AlFuqan, aku berlindung kepadaMu dari semua kejelekan yang Engaku 

pemegang ubun-ubunnya. Ya, Allah engkau yang pertama dan tidak ada yang 

lebih mendahuluiMu, Engkau yang teakhir dan tidak ada yang paling akhir setelah 

Engkau, Engkau nampak dan tidak ada yang lebih nampak dariMu, Engkau batin 

dan tidak ada yang lebih batin darimu, bayarlah hutangku dan cukupkanlah aku 

dari kefakiran”.161  
Keterangan : Keempat nama Allah di atas mengandung makna luasnya cakupan kekuasaanNya. 

Maka al awwal dan ahirNya meliputi semua awal dan ahir mahluk, kenampakan dan 

kebatinanNya meliputi semua kenampakan dan kebatinan mahluk. Nama al awwal menunjukkan 

                                                           
158 Bila hendak tidur Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص meletakkan tangan kanan kanannya di bawah pipinya 

yang kanan dan mengatakan,…alhadits. HR. Abu Dawud 4/311 dan lihat Shahih Tirmidzi 3/143. 
159 HR. Bukhari dengan Fathul Bari, 11/113 dan Muslim 4/2083 
160 Barangsiapa mengucapkannya ketika hendak tidur maka lebih baik baginya daripada mendapatkan 
seorang pembantu. (HR.Muslim 4/241) 
161 HR. Muslim 4/2084. 
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tidak ada yang mendahuluiNya, ahir menunjukkan kekelanNya, dhahir (lahir) menunjukkan 

ketinggian dan keagunganNya dan batin menunjukkan kedekatan dan kebersamaanNya kepada 

mahlukNya.(Syarah alAqidah alWasithiah, al Allamah Khalil Harras, 89) 

 

 يوِؤم الَو هلَ يافكَ الَ نمم مكَفَ اناَآوو اناَفَكَو ناَقاَسو ناَمعطْأَ هلَّل دمحالْ

 
108. “Segala puji milik Allah yang telah memberi makan, minum, mencukupi dan 

perlindungan. Berapa banyak dari orang yang tidak mempunyai kecukupan dan 

perlindungan”.162  

 
Keterangan: Adanya perlindungan dari Allah merupakan salah satu kenikmatan dariNya, jika 

seorang telah mempunyai makanan, minuman dan tempat tinggal sungguh telah dicukupi Allah, 

disebutkan makanan dan minuman ketika hendak tidur karena pada umumnya tidur terjadi 

setelah perut kenyang dengan makan dan minum, Allah lah yang melindungi hambaNya dan 

menyiapkan rizki bagi mereka dan sepantasnya seorang hamba selalu bersyukur atas 

kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dan melihat orang yang lebih sengsara darinya.( 

Bahjatun Nadhirin, Salim bin Ied alHilaly, 2/533). 

 
ـ  نمو يِسفْن رش نم كبِذُوعأَ تنأَ الَّإِ هلَإِ الَ نْأَ دهشأَ هكَيلمو ئيش لِّكُ بر ضِرَألاْو اتومالس رطفاَ ةادهالشو بِيغالْ ملعاَ مهاللَّ شر 

الشطَيان وشركه قْ أَ نْأَورِتف ىلَع ِسفْني سأَ ءاًوأَ وجرىلَإِ ه مسمٍل   
 

109. “Ya, Allah Engkau zat yang mengetahui perkara ghaib dan yang nampak, 

pencipta langit-langit dan bumi, rab segala sesuatu, dan pemiliknya, aku bersaksi 

bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, aku 

berlindung kepadaMu dari kejelekan diriku dan setan dan kesyirikannya, dari 

kejelekan yang aku usahakan atau kejelekan yang aku seret kepada seorang 

muslim”.163 

 
Keterangan : Kejelekan setan artinya bisikan-bisikan, kesesatan, kesyirikan dan kedhalimannya. 

Kesyirikannya (setan) artinya tipu daya dan jerat-jeratnya yang menipu manusia. ('Aunul Ma'bud 

13/326) 

 

 

قْيآمل( أُر (تزِنلِي السجدة وباَترالَّ كذبِ ييدالْ هلْمك. 

 

110. Membaca Surat As Sajadah dan AlMulk.164 
 

ا جنم الَو أَجلْم الَ كيلَإِ ةًبهرو ةًبغْر كيلَإِ يرهظَ تأْجلْأَو كيلَإِ يهِجو تهجوو كيلَإِ يرِمأَ تضوفَو كيلَإِ يِسفْن تملَسأ165َ مهاللَّ
منلَإِ الَّإِ كيك آمنبِ تكابِتالَّ كذأَ ينلْزت بِونيك  يأَالَّذرلْست  

 

111.”Ya, Allah aku serahkan diriku kepadaMu, aku serahkan semua urusanku 

kepadaMu, aku hadapkan wajahku kepadaMu, aku sandarkan punggungku 

kepadaMu dengan rasa harap dan takut, tidak ada tempat perlindungan dan 

                                                           
162  HR. Muslim 4/2085. 
163 HR. Abu Dawud 4/317 dan lihat Shahih Tirmidzi 3/142. 
164 HR. Tirmidzi, Nasai dan lhat Shahih Aljami' 4/255. 
165 Rasulullah OَPQSَ َو VِXْQَYَ [ُا ]PQَ̂  berkata,”Jika kamu hendak tidur, hendaknya wudhu seperti wudhu 
untuk shalat kemudian berbaringlah dengan miring ke kanan…..”.alhadits 
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keselamatan dari siksaMu kecuali kembali kepadaMu. Aku beriman dengan kitab 

yang Engkau turunkan dan dengan nabiMu yang Engkau utus”.166  

 
Keterangan : Hendaknya seorang hamba ingin kembali kepada Allah, beriman dengan kitab dan 

rasulNya, sangat ditekankan menghadap Allah dengan wajah dan hati, disebutkan wajah karena 

wajah merupakan anggota badan yang sangat mulia dan barangsiapa menyerahkan segala 

urusannya kepada Allah maka Allah akan menolong semua kebutuhannya dan mencukupi semua 

urusannya. (Bahjatun Nadhirin, Salim bin Ied alHilaly, 2/106.) 

  
29. Do'a Ketika Berpindah Posisi Ketika Tidur  

 

  ارفَّغالْ زيزِعا الْمهنيا بمو ضِرَألاْو اتومالس بر ارهقَالْ داحوالْ اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ
  

112. “Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa 

yang Maha Memaksa, pencipta langit-langit dan bumi dan apa yang di antara 

keduanya yang Maha Perkasa dan Pengampun”167.  

 
30. Do'a Terkejut dan Takut  Dalam Tidur 

 

  نَورضحي نْأَو نطاَيالش اتزمه نمو هادبرعشو هابِقَعو هبِضغَ نم اتامالت اِهللا اتملكَبِ ذُوعأَ 
 

113. “Aku berlidung dengan kalimat Allah (Al Qur'an ) yang sempurna dari murka, 

siksa, kejelekan hambaNya, bisikan-bisikan setan dan kehadirannya”.168  

 
 

31. Apa yang Seharusnya Dilakukan Bagi Yang Bermimpi Buruk atau Mimpi 

Basah 

 

 

114. Meniup disertai dengan keluar air ludah sedikit ke samping kiri tiga kali.169  

Berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dan dari kejelekan yang dilihat 

dalam mimpi.170 

 

Keterangan : Hadits ini menerangkan pembagian mimpi. Bahwa di antara mimpi itu ada yang 

merupakan gangguan setan atau setan sengaja menakut-nakuti orang yang tidur sehingga 

melihat sesuatu yang menyeramkan dalam mimipinya, mimpi yang baik adalah kabar gembira 

(hiburan) bagi orang beriman dan hadits mengajarkan cara menghadapi mimpi jelek dari 

gangguan setan. 

         

- Tidak menceritakan mimpi buruknya kepada seorang pun.171 

- Berpindah dari tempat semula.172 

                                                           
166 Rasulullah    َOPQRSَ َو VِRXْQَYَ [ُا ]PQRَ̂  bersabda," Barangsiapa mengucapkan kalimat ini maka bila mati, mati 
di atas Islam".(HR.Bukhari 11/113 dan Muslim 4/2080)   
167 Diucapkan bila berbalik dari sisi ke sisi di malam hari. HR. AlHakim, dishahihkan dan disepekati 
Dzahabi 1/530, Nasai dalam Amal Yaum wal Lailah, Ibnu Suni dan lihat Shahih Al Jami' 4/213. 
168 HR. Abu Dawud 4/12 dan lihat Shahih Tirmidz 3/171 
169 HR.Bukhari 6/338 dan Muslim 4/1772. 
170 HR. muslim 4/1772, 1773. diucapkan tiga kali. 
171 HR. Muslim 4/1772 
172 HR. Muslim 4/1773 
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115. Bangun kemudian shalat bila menghendaki.173 

  
  

32. Do'a Qunut174 Witir 

 

 

ـ ا قَم رش ينِقو تيطَعا أَميف يل كرِباَو تيلَّوت نميف ينِلَّوتو تيافَع نميف ينِافعو تيده نميف ينِداه مهاللَّ ضيـ إِفَ ت نك ـ قْت ضي الَو 
قْيىض لَعيإِ كنالَ ه يلُّذ من الَويت )الَو يعز من عاديت (باَتكْرت ولَعاَتيت   

 
116. “Ya, Allah tunjuklah aka pada orang yang telah Engkau tunjuki, 

selamatkanlah aku pada orang yang telah Engkau selamatkan, tolonglah aku 

pada orang yang telah Engkau tolong, berkahilah aku pada apa yang telah Engkau 

berikahi, jagalah aku dari kejelekan apa yang telah Engkau takdirkan, 

sesungguhnya Engkau yang memutuskan tidak diputuskan, sesungguhnya tidak 

akan hina orang yang Engkau bela (dan tidak akan mulia orang yang 

memusuhiMu) Maha Berkah dan Maha Tinggi Engkau”.175 

 
Keterangan  : Kita meminta hidayah (hidayah petunjuk yaitu berupa ilmu hidayah taufik berupa 

amal, meminta keselamatan dunia dan ahirat (agama). Adapun  keselamatan agama adalah 

selamat dari penyakit hati yang berkisar pada nafsu dan kerancuan berpikir dan kesalamatan 

dunia adalah keselamatan dari penyakit badan, watawallani fiman tawallaita artinya permintaan 

pertolongan dan kedekatan kepada Allah, berkahilah pada apa yang telah Engkau berikan yakni 

permintaan keberkahan pada semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa anak, 

harta, kehormatan, ilmu dan sebagainya. Dengan berkah sesuatu yang sedikit jadi banyak, berapa 

bayak manusia mampu banyak berbuat kebaikan dalam waktu yang singkat, berapa banyak 

amnusia memiliki sedikit harta akan tetapi penuh dengan kenimatan dan sebaliknya orang yang 

lainnya yang hilang barakahnya tidak dapat menikmati hartanya walaupun banyak, permintaan 

dari takdir yang tidak kita sukai, tidak ada yang dapat menghakimi Allah, tidak ada yang dapat 

menang meghadapi Allah orang yang memusuhiNya akan tetapi kehinaan itu terkadang dialami 

muslimin (penolong agama Allah ) pada sebagian keadaan tidak selamanya untuk kemaslahatan 

kaum muslimin. Tabarakta rabbana …yakni Allah yang menurunkan barakah. Wa ta'alaita yakni 

Allah maha tinggi zat dan mulia sifatNya. (Syarah AlMumti' 4/30-45). 

  
  كِسفْن ىلَع تينثْا أَمكَ تنأَ كيلَع ًءناَثَ يصحأُ الَ كنم كبِذُوعأَو كتبوقُع نم كاتفَعمبِ و كتطَخس نم اكضرِبِ ذُوعأَ ينإِ مهاللَّ

 
117. “Ya, Allah aku berlidung dengan keridhaanMu dari murkaMu, dengan 

keselamatanMu dari siksaMu dan aku berlindung kepadaMu dari siksaMu aku 

tidak dapat menghitung sanjunganMu sebagaimana Engkau menyanjung diriMu 

sendiri”.176 

 
Keterangan :Kita berlindung dari sesuatu dengan perantara lawan sifat Allah seperti berlindung 

dari kemurkaan dengan perantara keridhaan Allah, berlindung dengan keselamatanNya dari 

                                                           
173 HR.Muslim 4/1773 
174 Banyak makna qunut akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah doa secara umum atau dengan 
dzikir-dzikir yang sudah dikenal. (Taudhihul Ahkan, AbdurRahman Ali Bassam, 2/82) 
175 HR. Ashabus Sunan yang Empat, Ahmad, Darimi, AlHakim dan Baihaqi. Kalimat yang di dalam 
kurung lafadz Baihaqi. Lihat Shahih Tirmidz 1/144 dan Shahih Ibnu Majah 1/194 serta Irwaul Ghalil 
2/172. 
176  HR. Ashabus Sunan yang empat ,Ahmad dan lihat Shahih tirmidzi 3/180, Shahih Ibnu Majah 1/194 
dan AlIrawul Ghalil 2/175. 
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malapetaka agama, atau dunia. Lawan dari keselamatan adalah siksaan sementara siksaan timbul 

dari dosa-dosa sehingga bila kita berlindung melalui keselamatanNya dari siksaNya berarti kita 

berlindung dari dosa-dosa hingga Dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa apakah dengan 

karuniaNya atapun karena tobat kita. Syarah AlMumti' 4/49-50. 
  
ـ الْبِ كبذاَع نَّإِ كابذَع ىشخنْو كتمحر وجرن دفحنو ىعسن كيلَإِو دجسنو يلِّصن كلَو دبعن كيإِ مهاللَّ ـ لْم نيرِافكَ حـ اللَّ ق هنـاَّ إِ م 
نستعينك ونستغفرك و َو ريالْخ كلَيع ثْنِيالَن فُكْنرك ونؤمبِ نك ونخضلَ عك ونلَخع من فُكْيرك  

 
118.”Ya. Allah hanya kepadaMu kami menyembah, untukMu kami shalat, 

kepadaMu aku sujud, kepadaMu kami berusaha dan bersegera, kami 

mengharapkan rahmatMu, kami takut siksaMu, sesungguhnya siksaan Mu 

mengejar orang-orang kafir. Ya, Allah kami meminta petolongan, ampunan, 

memuji kebaikanMu, beriman dan tunduk kepadaMu serta meninggalkan orang-

orang yang mengingkariMu”.177  
 

33. Dzikir Setelah Selesai Shalat Witir 

 

 

سبالْ انَحملقُالْ كدثَالَثَ( سِو مرات (يجهبِ رها صوته قُيلُو )رالْ بالَمكَئة الورحِو(  
 
119. “Maha Suci Allah Pemilik segala sesuatu dan Maha sempurna. (3 x dikeraskan 

dan dipanjangkan suaranya, sambil mengucapkan "Rab para malaikat-malaikat 

dan jibril".178  
  

 

34. Do'a Sedih dan Cemas 

 

ـ  تيمس كلَ وه مٍاس لِّكُبِ كلُأَسأَ كاؤضقَ يف لٌدع كمكُح يف اضٍم كديبِ يتيصناَ كتمأَ ناب كدبع ابن كدبع ينإِ مهاللَّ ـ فْن هبِ سك 
ـ  رونو يبِلْقَ عيبِر رآنَقُالْ لَعجت نْأَ كدنع بِيغالْ مِلْع يف هبِ ترثَأْتاسوأَ كقلْخ نا مِدحأَ هتملَّعوأَ كبِاَكت يف هتلْزنأَوأَ صرِدي ـ و َءالَج 

حنِزي هاَذَوب همي  

  
120. “Ya, Allah sungguh aku hambaMu, anak hambaMu, anak hambaMu yang 

perempuan, ubun-ubunku di tanganMu, telah lewat hukumMu padaku, dan adil 

takdirMu padaku. Aku meminta kepadaMu dengan semua nama yang Engkau 

miliki yang Engkau namakan diriMu sendiri atau Engkau turunkan dalam 

kitabMu, atau Engkau ajarkan kepada seorang  dari hambaMu, atau yang Engkau 

hususkan dalam ilmu ghaib di sisiMu agar Engkau jadikan Al Qur'an penyejuk 

hatiku, cahaya dadaku, pelapang kesedihanku dan hilang kegundahanku”.179 
 

 لِجاَالر ةبلَغَو نِيالد عِلَضو   نِبجالْو لِخلباْو لِسلكَاْو زِجعالْو نزحالْو مهالْ نم كبِذُوعأَ ينإِ مهاللَّ

 

                                                           
177 HR. Baihaqi dalam Sunan AlQubra dan dishahihkannya, Saikh AlAlbani mengatakan dalam 
AlIrwaul Ghalil, sanad ini shahih dan hadits ini mauquf (ucapan Umar) 2/170. Lihat Kasyful Qana', 
AlBahuti 1/419 dan AlQawanin AlFiqhiyah, Ibnu Juza 1/49 - pent. 
178 HR. Nasai 3/244 dalam kurung lafadz riwayat Daruqthni 2/31, shahih 
179 HR. Ahmad 1/391 dan dishahihhkan Al Albani. 
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121. “Ya, Allah aku berlindung kepadaMu dari duka cita, kesedihan, lemah dan 

malas, bakhil dan penakut, hutang dan dikuasai seseorang”.180  

 
Keterangan : Perbedaan antara hamm (gundah) dan huzn (sedih) kalau hamm gambaran sesuatu 

yang tidak disukai pada saat sekarang sedangkan huzn gambaran kesedihan pada waktu yang 

telah lewat. Keduanya menyebabkan kotornya jiwa. Berlindung dari dikuasai seseorang karena 

keadaan ini menunjukkan kelemahan jiwa dan kehidupan seseorang. Al 'Ajzu (lemah) adalah 

ketidakmampuan berbuat kebaikan atau meninggalkan perkara yang wajib dikerjakan atau 

menunda-nunda pekerjaan. AlKasl (malas) adalah tidak ada greget dan keinginan berbuat baik 

meskipun ada kesempatan melakukannya. Dhal'ad dain (hutang) artinya hutang yang sangat berat 

yang tidak dapat dibayar bersamaan terus ada tagihan. Sebagian salaf mengatakan bahwa begitu 

ada keinginan berhutang maka akan keluar sesuatu dari akal yang tidak akan kembali kepadanya. 

AlKirmani mengatakan, ini adalah do'a yang lengkap yang meliputi perlindungan dari tiga 

kerusakan yaitu kerusakan jiwa, badan dan kerusakan dari luar. Kegundahan dan kesedihan 

berhubungan dengan akal yang terjadi ketika sedang kekurangan, ketidakmampuan dan 

kemalasan berhubungan dengan badan, sifat penakut berhubungan dengan kemarahan yang 

terjadi ketika sedang sehat, dan bakhil berhubugan dengan nafsu. (Fathul Bari 11/178 dan 'Aunul 

Ma'bud 10/84). 

 

 

35. Do’a Minta Dihilangkan Dari Kesusahan, Kesedihan dan Bencana 

 

 

  مِيرِلكَاْ شِرعالْ برو ضِرَألاْو رب   اتومالس بر اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ مِيظعالْ شِرعالْ بر اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ ميلحالْ ميظعالْ اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ
 

122. “Tidak ada sesembahan yag berhak disembah selain Allah yang maha besar 

yang maha pemurah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah rab 

arsy yang agung tidak sesembahan yan berhak disembah selain Allah rab langit-

langit dan bumi dan rab arsy yang mulia”.181  
 

   تنأَ الَّإِ هلَإِ الَ هلَِّكُ ينِأْش يلَ حلصأَو نٍيع ةَفَرطَ يِسفْن ىلإِ ينِلْكت الَفَ وجرأَ كتِمحر مهاللَّ
 
123. “Ya, Allah aku mengharap rahmatMu, janganlah engkau serahkan diriku 

kepadaku sekejap pun dan perbaikilah semua keadaanku tidak ada sesembahan 

yan berrhak disembah selain Engkau”.182 

 
 Keterangan :Allah menjamin dikabulkan do'a bagi orang yang berdo'a dalam keadaan terjepit 

dan terpaksa dan dilakukan dengan ihlas (hanya berdoa kepadaNya) serta bersandar kepada 

Allah dengan memutus harapan kepada selainNya. Apakah do'anya dilakukan oleh orang-orang 

beriman, taat, tidak taat bahkan orang-orang kafir sekali pun Allah jamin mengabulkannya. 

Sebagaimana do'a orang kafir musyrik di tengah lautan yang meminta diselamatkan dari 

marabahaya ombak besar, Allah selamatkan disebabkan do'a mereka yang ihlas kepadaNya 

semata walaupun setelah sampai di darat mereka berbuat kemusrikan (berdoa kepada selain 

Allah lagi) (Tafsir AlQurthubi 13/223).  

 
  نيمالالظَّ نم تنكُ ينإِ كناحبس تنأَ هلَإِ الَ

 
                                                           

180HR. Bukhari 7/157, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sering mengucapkan do'a ini dan lihat 
Shahih Bukhari dengan fathul Barinya 11/173. 
181 Bukhari 7/154 dan Muslim 4/2092 
182 HR. Abu Dawud 4/324 dan Ahmad serta dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Dawud 3/959.  
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124. Tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau Maha Sci engkau sungguh aku 

termasuk orang-orang yang dhalim. 183 
  
  ئاًيش هبِ كرِشأُ الَ يبر اُهللا اُهللا
  

125. “Allah Allah Rabku aku tidak menyekutukanMu dengan sesuatu apa pun”.184  

 

 

 

 

36. Do'a Bertemu Musuh dan Penguasa Dhalim 

  

 
   مهرِورش نم كبِذُوعنو مهرِوحن يف كلُعجن مهاللَّ

 

126. “Ya, Allah kami jadikan Engkau dalam leher-leher mereka dan kami 

berlindung kepadaMu dari kejahatan mereka”.185  
 

Keterangan :" … kami jadikan Engkau dalam leher-leher mereka, ucapan ini seperti perkataan 

seseorang "Aku jadikan kamu di sampingku untuk berperang yang dapat menghalangi antara aku 

dan musuhku". Dihususkan penyebutan leher karena ketika berperang musuh menghadapkan 

lehernya. Maknanya " Kami meminta Engkau untuk menghalangi, mencegah kejahatan mereka, 

mencukupi kami urusan mereka dan menghalangi antara kami dan musuh-musuh". 'Aunul 

Ma'bud 4/277.  

 
  لُاتقَأُ كبِو لُوصأَ كبِو لُوجأَ كبِ يرِيصن تنأَو يدضع تنأَ مهاللَّ

 

127. Ya, Allah Engkau penolongku, Engkau pembelaku, denganMu aku 

memalingkan makar musuhku, denganMu aku mengalahkan dan denganMu aku 

memerangi musuh-musuhku”186.  

 
Keterangan :  عضـدي yakni sandaranku, tidak ada sandaran kecuali Engkau. 'Adhud adalah lengan 

atas sampai pundak. Maknanya Engkau penolongku. 'Aunul Ma'bud 7/212 dan Tuhfatul Ahwadzi 

10/32. 

 

حساُهللا ناَب نِوعوِالْ مكلُي   
  

128. “Cukuplah Allah penolongku dan Dia sebaik-baik penolong”.187 
 

                                                           
183 Tirmidzi 5/529, dishahihkan AlHakimdan disepakati Adz Dzahabi serta lihat Shahih Tirmidzi 3/168. 
184 HR. Abu Dawud 2/87 dan lihat Shahih Ibnu Majah 2/330. Bukan dalil disyariatkannya dzikir hanya 
dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang dilakukan sebagian pengikut tarekat sufiah. Di antara 
mereka ada yang menyebut-nyebut nama Allah sekian ribu kali sampai pingsan. Saat itulah mereka 
merasakan sudah menyatu dengan Allah dan boleh melakukan apa saja walaupun bertentangan dengan 
syariat Islam. Karena mereka meyakini telah mencapai hakikat yang berbeda dengan tingkat syariat 
yang masih terkait oleh aturan agama yang lahir. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan ini. 
(Majmu’ AlFatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiah 1/89) 
185 HR. Abu Dawud 2/89, dishahihkan AlHakim dan disepakati Adz Dzahabi 2/142. 
186 HR. Abu Dawud 3/42, Tirmidzi 5/572 dan lihat Shahih Tirmidzi 3/183. 
187 HR. Bukhari 5/172. 
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37. Do'a Takut Terhadap Kedhaliman Penguasa 

 
ـ ع طَرفْي نْأَ كقئالَخ نم هابِزحأَو نالَفُ نِب نالَفُ نا مارج يل نكُ مِيظعالْ شِرعالْ برو عِبالس ضِرَألاْو اتومالس بر مهاللَّ ـ أَ يلَ حد 
منهأَ مو طْيىغ عز جارك وثَ لَّجناؤ188ك لَإِ الَوأَ الَّإِ هنت   

 
129. “Ya, Allah Rab langit-langit dan bumi yang tujuh lapis dan rab ‘Arsy yang 

besar jadilah Engkau pendamping dan penolongku dari fulan bin fulan dan 

pengikut-pengikutnya dari mahlukMu, untuk salah seorang dari mereka bersegera 

menyiksaku atau mendhalimiku, mulia pendampi dan penolongmu dan mulia 

sanjunganMu tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau”.189  
  
ـ ع نعقْي نْأَ عِبالس اتاومالس كِسممالْ وه الَّإِ هلَإِ الَ يذالَّ اِهللابِ ذُوعأَ رذَحأَو افخا أَمم زعأَ ُهللا عاًيمج هقلْخ نم زعأَ اُهللا ربكْأَ اُهللا  ىلَ

ـ  زعو كؤناَثَ لَّج مهرش نا مارج يل نكُ مهاللَّ سِنِإلاْو نجِالْ نم هاعيشأَو هاعبتأَو هدونجو نالَفُ كدبع رش نم هنِذْإِبِ الَّإِ ضِرَألاْ جارك 
وباَترك اسمك لَإِ الَوغَ هيرثَالَثَ( ك مرات(  

 

130. “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar paling mulia dari semua mahlukNya, 

Allah lebih Kuat dan Besar dari apa yang aku takutkan dan khawatirkan. Aku 

berlindung kepada Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, yang 

menggenggam langit-langit yang tujuh dari dijatuhkannya bumi kepadaku dengan 

ijinNya, dari kejelekan hambaMu fulan, tentara, pengikut, dan golongannya dari 

jin dan manusia. Ya, Allah jadilah Engkau penolongku dari kejelekan mereka, 

Maha Mulia sanjunganMu dan mulia penolongMu, Maha Berkah namaMu dan 

tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau”. (3 x).190  
 

Keterangan :” Allah Maha Besar, Allah Maha Besar paling mulia dari semua mahlukNya 

maksudnya bagaimana besar kedudukan dan kekuatan penguasa maka lebih besar, perkasa dan 

agung darinya dan seluruh mahlukNya. “Yang menggenggam langit-langit yang tujuh dari 

dijatuhkannya bumi kepadaku” maksudnya sebagaimana Engkau menahannya agar tidak jatuh 

maka tahanlah kejahatan penguasa dari mengenai diriku. (Syarh Adabil Mufrad, Husain bin 

‘Audah Al’Awayisyah, 2/386-387) 

 

38. Mendo'akan Kebinasaan Musuh 

 

 

   مهلْزِلْزو مهمزِها مهاللَّ ابِزحَألاْ مِزِها  ابِسحالْ عيرِس ابِتكالْ نزِلَم مهاللَّ
  

131. “Ya, Allah yang menurunkan AlQur’an, yang cepat hisabnya, hancurkanlah 

kelompok itu, Ya Allah hancurkan mereka dan goncangkanlah mereka”.191  

 

                                                           
188 Tsana’un adalah pengkabaran tentang sifat kesempurnaan Allah bersamaan dengan cinta dan ridha 
dan berulang-ulang-penerj.  
189 HR. Bukhari dalam Adabil Mufrad no. 707 dan dishahihkan Al Albani dalam Shahih Adabil Mufrad 
no. 545. (Lihat Tafsir AlQurthubi 11/201 – pent) 
190 HR. Bukhari dalam Adabil Mufrad no. 708 dan dishahihkan Al Qur'an Albani dalam Shahih Adabil 
Mufrad no. 546.  
191 HR.Muslim 3/1362 
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Keterangan : Yakni jadikanlah urusan mereka goncang, tidak tetap kacau dan sebagainya.( 

Nihayah fi Gharibul Hadits 2/308.) 

 
 

39. Ucapan Orang yang Takut Terhadap Suatu Kaum 

 

 

  تئْا شمبِ مهِينِفكْا مهاللَّ
 

132. “Ya, Allah cukupkanlah aku kepada mereka dengan apa yang Engkau 

kehendaki”.192  
  

40. Do'a Orang yang Ragu Keimanannya 

 

 

133. Berlindung kepada Allah.193  
Menghentikan keraguannya.194  

134. Mengatakan,"Aku beriman kepada Allah dan Rasul-rasulNya”.195 
Membaca firman Allah:  

 

 { هَألاْ ولُو آل اْوخر ظاَالَّوهر الْوباطن وهو لِّكُى لَع شيئ علي  } 

 

135. "Dialah yang pertama dan yang akhir, yang nampak dan yang tidak nampak 

dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu".(Al Hadid :3) 

 
Keterangan :Maknanya berpaling dari bisikan yang batil dan bersandar kepada Allah dalam 

upaya menghilangkan bisikan itu tanpa harus menelaan dalil bila bisikannya baru datang dan 

tidak kuat akan tetapi bila bisikan dan kesamarannya kuat maka perlu menelaah dalil untuk 

menolaknya. Hadits di atas dimaknakan pada yang pertama. (Syarah Shahih Muslim, Nawawi, 

1/333-334) 

 

 

41. Do'a Minta Dilunasi  Hutang 

 

 

   اكوس نمع كلضفَبِ ينِنِغْأَو كامرح نع كلالَجبِ ينِفكْا مهاللَّ
 

136. “Ya, Allah tahanlah aku dengan harta yang Engkau halalkan dari melakukan 

keharamanMu dan cukupkanlah aku dengan karuniaMu dari orang selain 

Engkau”.196 

 
Keterangan : Kita meminta kepada Allah dicukupi kebutuhan kita dari harta yang halal agar 

tidak melampaui batas melanggar laranganNya. (Tuhfatul Ahwadzi 10/7). 

 

                                                           
192 Muslim 4/2300. 
193 HR. Bukhari 6/336 dan Muslim 1/120. 
194 HR. Bukhari 6/336 dan Muslim 1/120. 
195 HR. Muslim 1/119-120 
196  HR. Tirmidzi 5/560 dan Lihat Shahih Tirmidzi 3/180) 
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  الِرجالِّ ةبلَغَو نِيالد عِلَضو نِبجالْو لِخبالْو لِسكَالْو زِجعالْو نزحالْو مهالْ نم كبِذُوعأَ مهاللَّ
 

137. “Ya, Allah aku berlindung kepadaMu dari sedih dan gundah, lemah dan malas, 

kikir dan penakut, hutang dan dikuasai seseorang”.197  
  

42. Do'a Was-was Dalam Shalat dan Bacaannya 

  
   مِيجِالر نطاَيالش نم اِهللابِ ذُوعأَ

 
138. “Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang tekutuk. Dan meludah 

sedikit ke samping kirinya tiga kali”.198  

 

 

43. Do'a Orang yang Kesulitan 

 

 

  الًهس تئْش اذَإِ نَزحالْ لَعجت تنأَو الًهس هتلْعا جم الَّإِ لَهس الَ مهاللَّ
  

139. “Ya, Allah tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah dan 

Engkau menjadikan kesedihan kemudahan bila Engkau menghendakinya”.199  

 

 
44. Ucapan Orang yang Berdosa 

 

140. Tidaklah orang yang berdosa, kemudian menyempurnakan wudlunya dan 

shalat dua rakaat serta meminta ampunan kepada Allah keculi diampuni dosa-

dosanya.200  

 

45. Do'a Mengusir Syetan dan Bisikannya 

 

 

141. Berlindung kepada Allah dari setan.201 

142. Adzan.202  

143. Dzikir-dzikir dan membaca Al Qur'an.203  
                                                           

197 HR. Muslim  4/1729 dari 'Utsman bin AlAsh هناُهللا ع يرض َdan dia mengatakan " Aku mengucapkan do'a 

ini lalu Allah menghilangkannya dariku". 
198 HR.Muslim 4/1729 dari 'Utsman bin al 'Ash 
199 HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya no. 2427, Ibnu Sunni no. 351, Ibnu Hajar mengatakan, hadits ini 
shahih dan dishahihkan AlArnauth dalam Takhrij AlAdzkar 106.   
200 HR. Ibnu Hibban dalam Shahih Ibnu Hibban no. 2427(Mawarid) dan Ibnu Sunni no. 351 AlHafidz 
Ibnu Hajar mengatakan,"Hadits ini shahih dan dishahihkan Abdul Qadir Al Arnauth dalam takhrij Al 
Adzkar, Imam Nanawi hal. 106. 
201 HR. Abu Dawud 1/206 Tirmidzi dan lihat shahih Tirmidzi 1/77 serta lihat surat Al Mukminin ayat 
98-99. 
202 HR. Muslim 1/291 dan Bukhari 1/151. 
203 “Janganlah rumahmu dijadikan kubur sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan  surat al 
Baqarah”. (HR. Muslim 1/539. Termasuk amalan yang dapat mengusir setan adalah dzikir pagi dan 
sore, dzikir ketika hendak tidur dan setelah tidur, dzikir masuk rumah, keluar dan masuk mesjid, 
membaca ayat kursi dan dua ayat terkhir dari surat al baqarah ketika hendak tidur, barangsiapa 
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46. Do'a Ketika Terjadi Suatu yang Tidak Dikehendaki 

  
َقداُهللا ر فَ َءشاَماَولَع   

  
144. “Allah telah mentakdirkan dan apa-apa yang Ia kehendaki Ia kerjakan” 

 
Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص bersabda,“Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah 

daripada orang beriman yang lemah dan semua orang beriman baik, bersemangatlah 

mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu204 dan mintalah tolong kepada Allah janganlah lemah. 

Bila mendapatkan musibah janganlah mengatakan,"Seandainya aku melakukan demikian dan 

demikian". Akan tetapi katakanlah "Allah telah mentakdirkan dan apa-apa yang Dia kehendaki 

Dia kejakan". Karena berandai-andai205 membukakan perbuatan setan untuk mengganggu 

kita”.206  

 

 

47. Ucapan Selamat Atas Kelahiran Anak dan Jawabannya 

 

ـ لَع كربـاَ و كلَ اُهللا كرباَ(:  لُوقُيفَ أْنهمالْ هيلَع دريو .)هربِ تقْزِرو هدشأَ غَلَبو باهوالْ تركَشو كلَ بِوهومالْ يفَ كلَ اُهللا كرباَ( يك 
وجزاُهللا اك خيرا ورقَزاُهللا ك لَثْمه أَوجثَ لَزوابك( 

 

145. “Semoga Allah memberkahimu pada anakmu yang baru lahir dan 

bersyukurlah kepada Allah yang telah memberi anak dan yang telah 

menyampaikan kepada usia dewasa serta yang telah memberi rizki kebaikannya 

kepadamu," Dijawab dengan,"Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi 

atasmu, semoga Allah membalasmu dengan baik, memberi rizki kepadamu yang 

sama dan memperbanyak pahalamu".207 

 

 

48. Melindungkan Anak-anak 

 

  
146. Rasulullah  ـلَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص pernah melindungkan cucunya Hasan dan Husain 

dengan do'a : 

                                                                                                                                                                      
mengucapkan laa ilaha illa Allah wahdahu laa syarika lahu lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa 
'ala kuli syain qadir sebanyak seratus kali maka dia mendapatkan perlindungan dari setan pada hari 
yang ia baca) 
204 Yakni perkara yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan ahirat. Perkara yang paling bermanfaat 
bagi seorang muslim adalah alqur’an dan assunnah. (Majmu’ alFatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiah) 
Bertawakallah kepada Alloh dalam segala hal. 
205 Yang dilarang adalah berandai-andai karena tidak ridha terhadap takdirNya atas musibah yang 
menimpa adapun berandai untuk beramal yang baik seperti berandai ingin menjadi mujahid yang mati 
di jalan Allah maka tidak mengapa-penerj . 
206  HR. Muslim 4/2053} 
207 Menurut Imam Nawawi kalimat di atas adalah ucapan Hasan Basri dan menjawab doa ini hukumnya 
sunnah. Lihat AlAdzkar, Nawawi dan Shahih Al Adzkar, Salim bin 'Ied AlHilali, 2/713. Akan tetapi 
tidak ada dalil yang memerintahkan maupun contoh dari Rasulullah    َOPQRSَ َو VِRXْQَYَ [ُا ]PQRَ̂  dan sahabatnya. 
Wallahu a’lam -penerj .  
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   ةمالَ نٍيع لِّكُ نمو ةامهو انطَيش لِّكُ نم ةامالت اِهللا اتملكَا بِمكُذُيعأُ

 
 “Aku melindungkan kalian dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua setan 

dan hammah  dan dari setiap 'ain yang jahat”.208  

 
Keterangan : Hammah adalah binatang yang beracun atau terkadang tidak beracun. 'ain 

laammah adalah pandangan yang menganggu yang menyakitkan manusia seperti gila, rusak akal 

atau rusak salah anggota badannya. (Fathul Bari 6/410 dan 'Aunul Ma'bud 14/112) 
 

 

49. Mendo'akan Orang Sakit 

 

 

   اُهللا اَءش نْإِ روهطَ سأْب الَ
 

147. “Tidak mengapa, (sakitmu) pembersih dosa In Sya Allah”.209 

 
  )اترم عبس( كيفشي نْأَ مِيظعالْ شِرعالْ بر ميظعالْ اَهللا لُأَسأَ

148. “Aku meminta kepada Alloh yang Maha Agung pencita Arsy yang agung agar 

Ia menyembuhkanmu”. (Diucapkan 7x)210 

 
Keterangan : Bagi pengunjung orang yang sakit hendaknya menghibur si sakit misalnya dengan 

ucapan, " Tidak mengapa Allah akan menyembuhkanmu, penyakitmu tidak parah". Ucapan ini 

insya Allah dapat meringankan beban berat sakit dan memberi semangat hidup serta 

menguatkan badan.( Tuhfatul Ahwadzi 9/219) 

 

 

 

 

 

50. Keutamaan Menjenguk Orang Sakit 

 

 

149. Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص mengatakan bahwa bila seseorang menjenguk 

saudaranya yang sedang sakit maka dia berjalan pada tanah sorga sampai ia 

duduk. Bila ia duduk dihujani oleh rahmat, bila menjenguk di pagi hari maka 

tujuh puluh ribu malaikat memberi shalawat kepadanya sampai sore hari dan 

bila menjenguk di sore hari maka tujuh puluh ribu malaikat memberikan 

shalawat kepadanya sampai pagi hari.211 

 

 
                                                           

208 HR. Bukhari dengan Fathul Bari 4/119 dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu.  
209 HR. Bukhari 10/118 
210 Tidaklah seorang muslim menjenguk orang yang sakit lalu mengucapkan doa di atas sebanyak tujuh 
kali kecuali akan Allah sembuhkan. (HR.Tirmidzi, Abu Dawud, Shahih Tirmidzi 2/210 dan Shahih al 
Jami’ 5/180) 
211 HR.Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan lihat Shahih Ibnu Majah 1244, Shahih Tirmdzi 1/286, hadits 
ini dishahihkan Syaikh Ahmad Syakir. 
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51. Do'a Orang Sakit yang Putus Asa Akan Kesembuhannya 

 

   يقِ اَْألعلَىفنِي بِالَّري وارحمنِي وأَلْحقْلرفاغْ مهاللَّ
  

150. “Ya Allah ampunilah, kasihinilah dan gabungkanlah aku dengan teman-

teman yang berada di sorga yang paling tinggi”.212 

 
Keterangan : AlImam AnNawawi berkata : Hadits ini menunjukkan disunnahkan memegang 

orang sakit dengan tangan kanan dan mendoakan kesembuhannya. Semua Ruqyah yang berasal 

dari AlQur’an atau  dzikir diperbolehkan dan dilarang meruqyah dengan memakai bahasa selain 

Arab yang tidak diketahui maknanya karena dihawatirkan mengandung kalimat kekafiran. 

(Syarh Shahih Muslim, Nawawi, 15/392, 399) 

 
151. Ketika hendak meninggal Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص memassukkan kedua 

tangannya ke dalam bejana berisi air lalu mengusapkannya ke wajahnya sambil 

berdo'a, 

  اتركَسلَ توملْل نَّإِ اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ

  

“Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah sesungguhnya kematian sangat 

menyakitkan”.213 

  

ـ  الَو اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ هلَ كيرِش الَالَ إِلَه إِالَّ اُهللا وحده  هدحو اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ ربكْأَ اُهللاو اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ حالَو 
قُ الَواِهللابِ الَّإِ ةَو   
  

152. “Tida ada sesembahan yang hak selain Allah, Allah Maha Besar, Tida ada 

sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Tida ada sesembahan yang 

berhak disembah selain Allah tidak ada sekutu bagiMu, segala kerajaan milikNya, 

segala pujian milikNya, Tida ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah 

dan tiada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah”.214 
  

52. Mentalqin Mayit215 

 

 

153. Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص mengatakan,"Barangsiapa yang akhir ucapannya  َال 
اهللاُ الَّإِ هلَإِ  masuk sorga”.216  

                                                           
212 HR. Bukhari 7/10 dan Muslim 1893. 
213 HR.Bukhari 7/10 dan Muslim 4/1893. 
214 HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, di shahihkan Al Albani dan lihat Shahih Tirmidzi 3/152 dan Shahih Ibnu 
Majah 2/317 
215 Mentalqin mayyit artinya menuntun orang yang hendak meninggal dan nyawa belum sampai 
kerongkongan untuk mengucapkan kalimat [إ` ا Vbإ ` disertai dengan pemahaman yang benar karena 
pengucapan kalimat ini tanpa pemahaman yang benar – meyakini tidak ada sesembahan yang benar 
selain Alloh dan tidak menyekutukanNya dalam satu macam peribadatan pun kepada mahluk – tidak 
bermanfaat memasukkan pengucapnya ke dalam sorga.(al Allamah al AlBani dalam sebuah 
ceramahnya - penerj). 
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Keterangan : Yang dimaksudkan adalah mengucapkan kedua kalimat syahadat bukan hanya 

mengucapkan syahadat laa ilaha illa Allah. Banyak ulama salaf mengatakan bid’ah mentalkin 

mayat setelah meninggalnya. (Syarh Sunan Abu Dawud, 7/28) 

 

53. Do'a Orang Yang Terkena Musibah 

 

 

  هاَنا مريخ يل فلُخأَو يتبيصم يف ينِرجأْ مهاللَّ نَوعاجِر هيلَإِ ناَّإِو هلَّل ناَّإِ
 

154. “Sesungguhnya kami milik Allah dan kami kembali kepadaNya, ya Allah 

berilah pahala217 kepadaku dan gantilah aku dengan yang lebih baik darinya”.218  

  
54. Do'a Ketika Memejamkan Mata Mayat 

 

ـ قَ يف هلَ خسافْو نيمالَعالْ بر ياَ هلَو ناَلَ رفاغْو نيرِبِغاَالْ يف هبِقع يف هفْلُاخو نيييِدهمالْ يف هتجرد عفَارو) هماسبِ( نالَفُل رغفاْ مهاللَّ رِبه 
ونولَ ره فيه  

 

. 

155. “Ya, Allah ampunilah fulan (sebut namanya) dan angkatlah derajatnya di 

mahdiyin (tempat tertinggi) dan gantikanlah dia pada keturuanannya yang 

ditinggalkan, ampunilah aku dan dia ya, rab seluruh alam dan luaskanlah 

kuburnya berilah cahaya di dalamnya”.219  
 

Keterangan : Hadits ini menunjukkan sunnah memejamkan mayat menurut kesepakatan ulama, 

disunnahkan mendoakan kebaikakan dunia dan ahirat untuk mayat, keluarganya dan anak 

cucunya. (Syarh Shahih Muslim, Nawawi, 6/462)  

 
 

55. Do'a Untuk Mayat Dalam Shalat Jenazah 

 

 

ـ قَّا نمكَا يطاَخالْ نم هقِّنو دربالْو جِلْالثَّو ِءماَالْبِ هلِْسغْاو هلَخدم عسوو هلَزن مرِكْأَو هنع فاعو هافعو همحارو هلَرفاغْ مهاللََََّ يـ  ت  بوالثَّ
ـ  هذْعأَو ةَنجالْ هلْخدأَو هجِوز نا مريا خجوزو هلهأَ نا مريخ الًهأَو هارِ د نم اًريا خارد هلْدبأَو سِنالد نم ضيبَألاْ مـ  ن ـ قَالْ ابِذَع رِب 
)وابِذَع ارِالن(  

 

156. “Ya, Allah ampunilah dia, kasihinilah dia, sehatkanlah dia dan ampunilah dia, 

muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, cucilah dia dengan air 

                                                                                                                                                                      
216  HR.Abu Dawud 3/190, hadits dan lihat shahih Shahih AlJami, 5/432, Rasulullah OَPQSَ َو VِXْQَYَ [ُا ]PQَ̂  
berkata, 

  لَقِّنوا موتاَكُم الَ إِلَه إِالَّاُهللا
”Tuntunkanlah orang yang hendak mati dengan mengucapkan la ilha alla Alloh”.(HR.Muslim dari Abi 
Hurairah). Nawawi berkata,”Ulama sepakat akan sunnahnya mentalkin orang yang akan mati dan tidak 
disukai memperbanyak perintah talkin agar ia tidak terganggu dalam keadaan kepayahan menghadapi 
kematian sehingga hawatir malah membenci kalimat itu dan berbicara dengan perkataan yang tidak 
pantas”.(Majmu’ Syarhul Muhadzab 5/110)  
217 Yakni berpahala kalau bersabar (Syarh Shahih Muslim, Nawawi, 6/459. 
218 HR. Muslim 2/732 dan Syarah Shahih Muslim 6/220 – penerj. 
219 HR. Muslim 2/634 



57 
 

putih, salju, air es, bersihkanalh dia dari kesalahannya dengan apa yang Engkau 

bersihkan baju putih dari kotoran, gantilahkanlah dia rumah yang lebih baik dari 

rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, istri yang lebih baik dari 

istirinya, masukkanlah dia ke dalam sorga dan lindungilah dia dari siksa kubur 

dan siksa (neraka)”.220  
  
 هفَّوتا فَنم هتيفَّوت نمو مِالَسِإلاْ ىلَع هيِحأَفَ ناَّم هتييحأَ نم مهاللَّ ناَثاَنأُ و ناَرِكَذَو ناَرِيبِكَو ناَرِيغصو ناَبِائغَو ناََدهشاَو ناَتيمو ناَيحل رِفاغْ مهاللَّ
ِإلاْ ىلَعيماللَّ انهالَ م تحرما أَنجره الَو تناَلُّض بعده  

 

157. “Ya, Allah ampunilah kami yang masih hidup, yang mati, yang menyaksikan, 

yang tidak menyaksikan, yang kecil dan yang dewasa, yang laki-laki dan 

perempuan, Ya, Allah orang yang Engkau hidupkan di antara kami, maka 

hidupkanlah di atas Islam dan orang yang matikan di antara kami maka 

matikanlahh di atas iman, ya, Allah janganlah Engkau halangi kami pahalanya 

dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalnya”.221 

 

 
ـ أَ كنإِ همحراو هلَ رفاغْفَ قحالْو ِءفاَوالْ لُهأَ تنأَو ارِالن ابِذَعو رِبقَالْ ةنتف نم هقفَ كارِوجِ لِبحو كتمذ يف نالَفُ ناب نَالَفُ نَّإِ مهاللَّ نت 
   مِيحرال روفُغالْ

 

158. Ya, Allah sesungguhnya fulan bin fulan dalam lindunganmu dan tali 

pertolonganMu maka jagalah dia dari fitnah kubur, siksa neraka dan Engkau 

adalah Maha Memenuhi janji dan Pemilik kebenaran maka ampunilah dia dan 

kasihanilah dia. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”.222 

 
   هنع زاوجتفَ ئاًيِسم نَكاَ نْإِو هنِاسحإِ يف هدزِفَ ناًِسحم نَكاَ نْإِ هابِذَع نع ينِغَ تنأَو كتمحر ىلَإِ اجتاح كتمأَ نابو كدبع مهاللَّ
  

159. “Ya, Allah hambaMu dan anak hambaMu yang perempuan membutuhkan 

rahmatMu, Engkau tidak membutuhkan siksaannya, bila dia baik maka tambahlah 

kebaikannya dan jika dia jelek maka ampunilah dia”.223 

  
 

56. Do'a Untuk Anak Kecil Dalam Shalat Jenazah 

  

ـ هروجأُ هبِ مظعأَا ومنهازِوم هبِ لْقِّثَ مهاللَّ اباًجم عاًيفشو هيدالوا لرخذَ و طاًرفَ هلْعاج مهاللَّ:  الَقَ نْإِو ( رِبقَالْ ابِذَع نم هذْعأَ مهاللَّ ا م
لْأَوقْحبِ هصالْ حِالمؤنِمين واجلْعه في الَفَكإِ ةبراهيم وقبِ هرحمتك ذَعالْ ابجحمِي أَوبلْده دارا خيرا من رِاده أَوالًه خيرا مأَ نهلـ اللَّ ه هم 
   )نماَيِإلاْا بِنقَبس نما وناطرفْأَو ناَفالَسأَل رفاغْ

 

                                                           
220 HR. Muslim 2/663 
221 HR. Ibnu Majah, Ahmad dan lihat Shahih Ibnu Majah 1/251. 
222HR. Ibnu Majah dan lihat Shahih Ibnu Majah 1/251, Abu Dawud 3/221. 
223 HR.AlHakim, dishahihkannya dan disepakati Adz Dzahabi 1/359 dan lihat Ahkamul Janaiz Al 
Albani 125) 
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160. “Ya, Allah lindungilah dia dari siksa kubur dan bila dikatakan : "Ya, Allah 

jadikanlah dia pahala dan simpanan serta pemberi syafa’at bagi orang tuanya 

yang diterima. Ya, Allah beratkanlah timbangan pahala kedua orang tuanya 

dengannya dan besarkanlah pahalanya, dan gabungkanlah dia bersama orang-

orang yang shalih dan beriman, dan jadikanlah dia pada kafilah Ibrahim dan 

lindungan dengan rahmatMu dari siksa api neraka jahim, gantikanlah dia rumah 

yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih dari keluarganya, Ya Allah 

ampunilah pendahulu kami dan yang setelah kami dan orang-orang yang beriman 

lebih dahulu daripada kami", maka baik”.224 

  
Keterangan : Anak kecil tidak dimintakan ampunan karena anak kecil belum mempunyai 

tanggung jawab syariat. Adapun shalatnya sama dengan shalat jenazah orang dewasa. 'Aunul 

Ma'bud 8/363.  
Sangat baik mengucapkan do’a dari Rasulullah ــلَيــلَّى اُهللا ع صــلَّم س و ه  apakah mayat laki-laki atau 

perempuan tidak perlu mengganti dhamir (kata ganti) karena yang ditunjukkan adalah mayat. 

Dari hadits-hadits yang berhubungan dengan masalah shalat jenazah dan do'anya dapat 

disimpulkan bahwa dalam shalat jenazah yang pertama diucapkan adalah 1. Memuji Allah. 2. 

Membaca fatihah setelah takbir pertama. 3. Membaca shalawat. 4.Mendo'akan mayat. 5. Takbir 

kedua, setelahnya tidak membaca fatihah. 6. Membaca shalawat. 7. Memperbanyak do'a untuk 

mayat. 8.  Takbir ketiga. 9. Membaca shalawat dan memperbanyak doa untuk mayat seperti yang 

dilakukan setelah takbir kedua. 10. Takbir keempat tidak ada bacaan apa pun. 11.Salam. 

Imam Asy Syaukani menerangkan bahwa tidak ada dalil yang menjelaskan tempat do'a secara 

khusus dalam shalat jenazah, boleh memilih do'a yang pernah Nabi   ـلَّمس و ـهلَيلَّى اُهللا عص  ajarkan yang 

dilakukan sebelum atau sesudah takbir pertama atau di sela-sela takbir satu dengan yang 

lainnya. (Aunul Ma'bud 8/256). 
  
  ارجأَو فاًلَسو طاًرفَ ناَلَ هلْعاج مهاللَّ
  

161. “Ya, Allah jadikanlah dia bagi kami pengganti, pendahulu dan pahala”.225  
 

 

57. Do'a Ta'ziyah226 

 

 

 

   بِستحتلْو ربِصتلْفَ… ىمسم لٍجأَبِ هدنع ٍءيش لُّكُو ىطَعأَ ماَ هلَو ذَخا أَم هلَّل نَّإِ
 

162. “Milik Allah apa yang Dia ambil, milik Dia apa yang Dia berikan dan segala 

sesuatu di sisiNya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan …maka sabarlah dan 

harapkanlah pahala”.227  
                                                           

224 Sa'id bin alMusayyab berkata,"Aku shalat di belakang Abu Hurairah yang menyalati jenazah anak 
kecil yang belum berdosa, lalu aku mendengar dia berdoa,…alhadits. (HR.Malik dalam Muwatha' 
1/288, Ibnu Abi Syaibah dalam AlMushannaf 3/217, AlBaihaqi 4/9 dan sanadnya dihahihkan oleh 
AlArnauth dalam tahqiq Syarhus Sunnah, AlBaghawi 5/357, lihat AlMughni, Ibnu Qudamah 3/416 dan 
Durus Muhimmah li'ammatil Ummah, Syaikh Bin Baz, 15) 
225 AlHasan AlBasri pernah membaca alfatihah dan berdo'a…alhadits.(HR. AlBaghawi dalam Syarhus 
Sunnah 5/357, Abdur Razzaq no. 6588 dan Bukhari memutus sanadnya sari awal sanad dalam Kitab Al 
Janaiz, 65 bab Qira'ah Fatihatil Kitab 'Alal Janaiz 2/113). 
226  Ta’ziah secara bahasa adalah menasihatkan kesabaran kepada yang terkena musibah sedangkan 
menurut syariat adalah perintah bersabar dan menanggung musibah dengan menyebutkan janji pahala 
atas musibah dan memperingatkan dari dosa serta mendoakan ampunan untuk mayat. (alMausi’ah 
alFiqhiah) 
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Jika mengucapkan : 
أَ ( : لَقاَ نْإِوظَعأَ اُهللا مجرك أَوحسن عاَءزك فَغَور لميتك(  

 

“Semoga Allah membesarkan pahalamu, membaikkan kesabaranmu serta 

mengampuni yang meninggal, maka baik”. 228  

 
Keterangan :  ــزاء ع 'azaa artinya sangat penyabar.  Jadi artinya semoga Allah memperbagus 

kesabaranmu. Lisanul 'Arab 15/52.   

 
  

58. Do'a Ketika Memasukkan Mayat ke Dalam Kubur 

 

  
   اِهللا لِوسر ةنس ىلَعو اِهللا مِسبِ

 

163. “Dengan meyebut nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah”.229  
      

 

 

 

 

59. Do'a Setelah Mengubur Mayat 

 

   هتبثَ مهاللَّ هلَ رفاغْ مهاللَّ
  

164. “Ya, Allah ampunilah dia ya, Allah kokohknlah dia”.230 
 

 

60. Do'a Ziarah Kubur 

 

الَالسم لَعكُيأَ ملَه الدارِي مالْ نمؤنِمين الْومسلمين إِونْا إِن كُبِ اُهللا اَءشالَ مقُحنَو )ويرحالْ اُهللا ممسقْتدمين منالْا ومسأْترِخيأَ) ناَهللا لُأَس 
  ةَيافعالْ مكُلَو ناَلَ

 

165. “Semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kubur dari 

orang-orang beriman dan orang-orang Islam, kami Insya Allah bergabung 

bersama kalian (Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami 

                                                                                                                                                                      
227 HR.Bukhari 2/80 dan Muslim 2/636. 
228 Al Adzkar, Nawawi, 126.  
229 HR. Abu Dawud  3/314, shahih dan Ahmad dengan lafadz  ِاِهللا مِبس ولعى لَّمة رساِهللا لِو  “dengan menyebut 

nama Allah dan di atas millah Rasulullah”, dan sanadnya Shahih. 
230  Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص jika selesai mengubur mayat berdiri di dan mengatakan,"Pintakan 

ampunan untuk saudara kalian dan pintakan kekokohan untuknya sesungguhnya dia sekarang akan 
ditanya (malaikat)”. (HR.Abu Dawud 3/315, AlHakim, dia Shahihkan dan disepakati Adz Dzahabi 
1/370). 
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dan orag-orang yang mengikuti kami) aku meminta keselamatan untuk kami dan 

kalian”.231  

 
61. Do'a Ketika Ada Angin Besar 

 

 

  ا هرش نم كبذوعأَو هاَريخ كلُأَسأَ مهاللَّ
166. “Ya, Allah aku meminta kepadaMu kebaikannya dan berlindung kepadaMu 

dari kejelekannya”.232 
 

  بِه تلَرسوأَعوذُبِك من شر هاَ وشر ما فيهاَ وشر ما أُ بِه تلَرساللَّهم إِني أَسأَلُك خير هاَ وخير ما فيهاَ وخير ما أُ
 

 
167. “Ya, Allah aku meminta kebaikannya dan kebaikan apa yang di dalamnya dan 

kebaikan apa yang Engkau utus dan aku berlindung kepadMu dari kejelekannya 

dan kejelekan apa yang Engkau utus dengannya”.233 

 

  
62. Do'a Mendengar Guruh 

 

 

سبالَّ انَحذي يسبح الرعبِ دحمده الْوالَمةُكَئ من خفَيته   
 

168. “Maha Suci Allah yang guruh dan malaikat-malaikatNya bertasbih karena 

takut kepadaNya”.234  
 
Keterangan : Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar هناُهللا ع يَرضام   

 yang sama dengan riwayat di atas. Maka disunnahkan membaca kalimat di atas. Maka pendapat 

kami sebelumnya kami ralat. (AlAdzkar Nawawi, Tahqiq, Arnauth) Pada cetakan sebelumnya 

kami menulis :”Sehingga tidak disunnahkan mengucapkan doa – hususnya doa /dzikir di atas - 

ketika mendengar guruh”. penerj.  

 

 

63. Do'a Minta Turun Hujan 

 

  لٍآجِ ريغَ الًاجِع ارض ريغَ عاًافن عاًيرِم ئاًيرِم ثاًيغم ثاًيا غَنقسأَ مهاللَّ
 

169. “Ya, Allah berilah kami hujan yang tenang, yang menumbuhkan, bermanfaat 

dan tidak membahyakan dengan segera tidak terlambat”.235  

                                                           
231  HR. Muslim 2/671, Ibnu Majah 1/494 ini lafadz Ibnu Majah dari Buraidah هناُهللا ع يرض َ.Dalam kurung 

hadits 'Aisyah اُهللا يهَرضناُ ع  dalam Shahih Muslim 2/671. 
232  HR. Abu Dawud 4/326, Ibnu Majah 2/1228 dan lihat Shahih Ibnu Majah 2/305. 
233  HR.Bukhari 4/76 dan  Muslim 2/616. 
234 Abdullah bin azZubair هناُهللا ع يرض َ bila mendengar guruh diam dan berdo'a dengan do'a di atas. 

(HR.Malik dalam Muwatha' 2/992, Al Imam Al Albani berkata,"Hadits ini mauquf, bukan ucapan 
Rasulullah OَPQSَ َو VِXْQَYَ [ُا ]PQَ̂ , dan sanadnya shahih”).  
235 HR. Abu Dawud 1/303 dan di Shahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Dawud 1/216. 
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Keterangan : Dianjurkan meminta hujan yang tenang dan tidak mengandung bahaya seperti 

banjir (mariian) dan yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. ('Anul Ma'bud 4/23). 

 
   ناَثْغأَ مهاللَّ ناَثْغأَ مهاللَّ ناَثْغأَ مهاللَ

 

170. “Ya, Allah berilah kami hujan, ya, Allah berilah kami hujan”.236 

  
  تيمالْ كدلَب ييِحأَو كتمحر رشانو كمائو كدباَع قِاس مهاللَّ

 

171. “Ya, Allah berilah hujan untuk hamba-hamba, hewan-hewan dan sebarlah 

rahmatMu serta hidupkanlah negeriMu yang telah mati”.237 

 
64. Do'a Ketika Turun Hujan 

 

  اعافن باًيص مهاللَّ عاًافبا نيص مهاللَّ
 

172. “Ya, Allah curahkanlah hujan yang bermanfaat, Ya, Allah curahkanlah hujan 

yang bermanfaat”.238 

 
Keterangan : Maksudnya turunkanlah hujan yang tenang sesuai dengan tujuan tidak membawa 

madharat. 'Aunul Ma'bud 14/4. 

 
 

 

65. Dzikir Setelah Turun Hujan 

 
  
مطرفَا بِناِهللا لِض ورحمته   

 

173. “Dengan karunia dan rahmat Allah kami deberi hujan”.239  
 

 

66. Do'a Minta Hujan Berhenti 

 

  رِجالش تبِناَمو ةيدوَألاْ نوطُبو ابِرالظَّو امِكَ َألاْ ىلَع مهلَّال ناَيلَع الَو ناَيالَوح مهاللَّ
 

174. “Ya, Allah hujanilah di sekitar kami (jauh dari bangunan dan rumah-rumah) 

bukan pada kami, tetapi pada tanah, pegunungan, perut-perut lembah dan 

hujanilah tempat tumbuhnya pepohonan”.240  

 

                                                           
236 HR. Bukhari 1/224 dan Muslim 1/83. 
237 HR. Abu Dawud 1/305 dan dihasankan Al Albani dalam Shahih Abu Dawud 1/218. 
238 HR. Bukhari dengan Fathul Bari 2/518. 
239 HR. Bukhari 1/205 dan Muslim 1/83. 
240  HR. Bukhari 1/224 dan Muslim  2/614. 
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Keterangan : Maksud do'a ini adalah permintaan dihindarkan dari gangguan hujan. (Fathul Bari 

2/505). Imam Nawawi menerangkan, ini adab do'a Rasulullah    صـلى اهللا عليـه و سـلم  yaitu beliau tidak 

meminta dihentikan hujan sama sekali akan tetapi meminta dihilangkan bahayanya dari rumah-

rumah dan jalan-jalan yang tidak membahayakan para pengendara ataupun pejalan kaki akan 

tetapi meminta diberi hujan di tempat-tempat yang membutuhkan seperti lembah-lembah dan 

yang sejenisnya. (Syarah Shahih Muslim 6/193). 

 
 

67. Do'a Melihat Hilal (Bulan Sabit)241 

 

  اُهللا كبرو ناَبر,  ىضترو ناَبر بحت ماَل قِيفوالتو مِالَسِإلاْو ةمالَالسو ناميِإلاْو 242ِنميَلاْبِ ناَيلَع هلَّهأَ مهاللَّ ربكْأَ اُهللا
 
175. “Allah Maha Besar Ya, Allah perlihatkanlah hilal pada kami dengan barakah, 

senantiasa iman, keselamatan, senantiasa Islam dan bimbingan terhadap apa 

yang Engkau cintai dan ridhai wahai rab kami. Rab kami dan kamu adalah 

Allah”.243  
 

68. Do'a Ketika Berbuka Puasa 

 

 
  اُهللا َءشاَ نْإِ رجَألاْ تبثَو قورعالْ تلَتابو أُمالظَّ بهذَ

 

176. “Telah hilang haus dan telah basah urat-urat serta telah tetap pahala insya 

Allah”.244  
  يل رفغت نْأَ ئيش لَّكُ تعسو يتالَّ كتمحربِ كلُأَسأَ ينإِ مهاللَّ
  

177. “Ya, Allah sungguh aku meminta kepadaMu dengan rahmatMu yang meliputi 

segala sesuatu agar Engkau mengampuniku”.245  
 

 

69. Do'a Sebelum Makan 
  
  )هرِآخو هلوأَ يف اِهللا مِسبِ لْقُيلْفَ هلوأَ يف يِسن نْإِفَ اِهللا مِسبِ لْقُيلْفَ( :اامعطَ مكُدحأَ لَكَأَ اذَإِ

 

178. “Jika salah seorang dari kalian makan makanan maka ucapkanlah bismillah, 

bila ia lupa di awal maka ucapkanlah bismillah fi awwalihi wa aakhiri”.246 

 
Kerterangan : Hadits ini dan yang sejenisnya menunjukkan disyariatkannya mengucapkan 

bismillah ketika hendak makan dan bila lupa, mengucapkan seperti yang disebutkan dalam teks 

                                                           
241  Bulan sabit biasanya muncul pada malam pertama dan kedua. Berasal dari mengeraskan suara 
karena manusia mengeraskan suara dan mengumumkannya ketika melihatnya. (Tuhfatul Ahwadzi, 
2/2458-penerj ) 
242 Pada cetakan lain lafadznya : ِنبِاَْألم  (Tuhfatul Ahwadzi, 2/2458-penerj ) 
243 HR. Tirmidzi 5/504, Darimi dan ini lafadz hadits Darimi 1/336 dan lihat Shahih Tirmidzi 3/157. 
244 HR. Abu Dawud 2/306 dan lihat Shahih AlJami' 4/209. Hadits hasan, Shahih alAdzkar 1/493 – 
penerj. 
245 HR. Ibnu Majah 1/557 dari do'aAbdullah bin Amr dan dihasankan Ibnu Hajar dalam Takhrij Al 
Adzkar, lihat Syarah AlAdzkar 4/342. 
246 HR.Abu Dawud 3/347, Tirmidzi 4/288 dan lihat Shahih Tirmidz 2/167. 
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hadits. Demikian pula bila tidak mengucapkan dengan sengaja disyariatkan mengucapkannya di 

saat makan. Dalam kitab AlHadi disebutkan bahwa mengucapkan bismillah hukumnya wajib 

karena hadits-hadits yang memerintahkannya tidak ada yang menyelisihi dan berlawanan 

dengannya serta orang yang meninggalkannya makan dan minum bergabung bersama-sama 

setan.(Nailiul Authar 9/42).  

Dalam kitab Subulus Salam disebutkan bahwa sebaiknya setiap orang yang mau makan 

hendaknya mengucapkan bismillah seandainya ada salah seorang telah mengucapkannya maka 

cukup bagi yang lainnya dan hadits ini yang sebelumnya disebutkan perintah makan dengan 

tangan kanan merupakan dalil wajibnya makan dengan tangan kanan untuk menyelisihi setan 

yang makan dan minum dengan tangan kiri dan perbuatan setan diharamkan ditiru manusia. 

(Subulus Salam 3/159). Dan tidak disunnahkan membaca bismillah setiap kali menyuap 

makanan. Sesuai dengan teks hadits disunnahkan membaca bismillah saja tidak 

bismillahirrahmanirrahim karena tidak ada dalil yang menjelaskannya. (Bahjatun Nadhirin 

2/50). 

 

179. Barangsiapa diberi makan maka ucapkanlah: 

  
   هنم ناَدزِو هيا فنلَ كرِباَ مهاللَّ لْقُيلْفَ ناًبلَ اُهللا هقاَس نمو هنا مريخ ناَمعطْأَو هيف ناَلَ كرِباَ مهاللَّ

 

“Ya, Allah berkahilah bagiku pada makanan itu, berilah kami makan yang lebih 

baik daripadanya”. Dan bagi yang diberi minum susu ucapkanlah”, Berkahilah 

untuk kami pada susu dan tambahlah kami darinya”.247 

 
Keterangan : Dalam kitab Shahihaini disebutkan bahwa setiap kali habis minum susu Rasulullah 

ــلَّمس و ــهلَيــلَّى اُهللا عص berkumur-kumur dan beliau mengatakan,"Karena sesungguhnya dalam susu 

terdapat lemak susu". Diterangkan dalam kitab Adab Syar'iyah, sebaiknya berkumur-kumur 

dengan air putih setiap habis makan/minum yang mengandung lemak. (Taudhihul Ahkam 

6/226). 

Iman Syaukani mengatakan, hadits di atas menunjukkan keutamaan susu dibanding makanan 

dan minuman lainnya. Adapun bila dibanding dengan madu maka dari sisi penghilangan rasa 

lapar dan haus susu lebih baik daripada madu dan bila dilihat dari sisi manis dan pengobatan 

madu lebih baik daripada susu. Masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri. Dan makna 

tambahlah kami darinya (susu) adalah minta ditambah susu sapi dari sorga. (Nailul Authar 

9/51). 

 

 

 

70. Do'a Selesai Makan 

 

   ةوقُ الَو ينم لٍوح رِيغَ نم هينِقَزر و اذَه ينِمعطْأَ يذالَّ هلَّل دمحالْ  
 

180. “Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan rizki kepadaku tanpa 

daya dan kekuatan dariku”. 248 
 

Keterangan : Dalam riwayat Abu Dawud  no. 4043 disebutkan, barangsiapa mengucapkan 

kalimat tadi sehabis makan maka diampuni dosanya yang telah lewat. Hadits ini memberi kabar 

gembira bagi orang-orang beriman akan diampuni dosanya bila banyak bersyukur kepada 

Allah.(Bahjatun Nadhirin 2/56). 
  
  ناَبر هنع ىنغتسم الَو عٍدوم) الَو يفكْم( ريغَ هيف كاًرباَم باًيا طَريثكَ داًمح هلَّل دمحالْ

                                                           
247  HR. Tirmidzi 5/506 dan lihat Shahih Tirmidzi 3/158. 
248 HR.Ashabus Sunan kecuali Nasai dan lihat Shahih Tirmidzi 3/159. 
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181. “Segala puji bagi Allah pujian yang banyak, baik dan berkah padaNya, Dia 

tidak membutuhkan pemberian makanan dari mahlukNya (karena Dia yang 

memberi makanan), tidak ditinggalkan dan Dia tidak membutuhkan makanan, ya, 

rab kami”.249  

 
Keterangan : Makna  غري مكفي(  adalah Dia tidak membutuhkan makanan karena Dia yang memberi 

makanan mahluknya. (Nailul Authar 9/51). 

 

 
71. Do'a Tamu Untuk Tuan Rumah Yang Menjamu 

 

   مهمحارو مهلَرفغْا و مهتقْزر ماَيف مهلَ كرِباَ مهاللَّ
 
182. “Ya, Allah berkahilah untuk mereka pada apa yang Engkau telah memberi 

rizki kepada mereka, dan ampuni dan kasihinilah mereka”.250  

 
Keterangan : Disunnahkan meminta do'a dari orang shalih dan mendo'akan untuk tuan rumah 

ampunan, rahmat kelapangan rizki. Dalam do'a ini terkumpul kebaikan dunia dan akhirat. 

(Syarah Shahih Muslim 13/225). 

 
 

 

72. Do'a Untuk Orang Yang Memberi Minum Atau Berkehendak Memberi 

Minum 

 

 

   ينِقاَس نم قِاسو ينِمعطْأَ نم معطْأَ مهاللَّ
 

183. “Ya, Allah berilah makan orang yang memberi makan padaku dan berilah 

minum orang yang memberi minum padaku”.251  

 
Keterangan : Disunnahkan mendoakan orang yang berbuat baik atau yang akan berbuat baik. 

Hadits ini menunjukkan akhlak baik Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص, kesabarannya untuk tidak meminta 

hak-haknya.(Syarah Shahih Muslim, Imam Nawawi 14/14).   

 

 
73. Do'a Bila Berbuka Di Rumah Keluarga Sendiri 

 

  
  ةُكَئالَمالْ مكُيلَع تلَّصو ارربَألاْ مكُمعاَطَ لَكَأَو نَومائالص مكُدنع رطَفْأَ

 

                                                           
249 HR. Bukhari 6/214 dan Tirmidzi dengan lafadznya 5/507. 
250 HR.Muslim 2/1615 
251 HR.Muslim 3/126 
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184. “Makanlah orang-orang yang puasa di sisi kalian, makanlah makanan kalian 

orang-orang yang baik dan semoga para malaikat memberi shalawat kepada 

kalian”.252  

 
Keterangan : Orang-orang yang baik adalah orang shalih dan takwa. Semoga para malaikat 

memberi shalawat artinya mendo'akan kalian .('Aunul Ma'bud 10/238). 

   
 

74. Do'a Orang yang Berpuasa yang Mendapatkan Jamuan dan Tidak Mau 

Berbuka  

 

 

185. Bila dari kalian diundang makan maka, penuhilah dan bila berpuasa maka 

do'akanlah orang yang mengundang dan bila berbuka maka makanlah.253  

 

75. Ucapan Orang yang Puasa Bila Ada Orang yang Mencelanya 

 

  مائص ينإِ مائص ينإِ
 

186. Aku sedang puasa, Aku sedang puasa.254  

 
Keterangan : Bila ada orang yang mencela atau membantahnya katakanlah, " Aku sedang puasa, 

aku sedang puasa". Kalimat ini bisa jadi bermakna diucapkan dengan keras kepada orang yang 

mencelanya agar orang yang mencela merasa terhardik atau bermakna mengucapkan di hati agar 

yang berpuasa tidak membalas ejekannya sehingga puasanya sempurna. Bila melakukan kedua-

duanya maka baik. Walluhu A'lam. (Syarah Shahih Muslim 8/28). 
 

76. Do'a Orang Ketika Melihat Buah-buahan yang Masak 

 
   ناَدم يف ناَلَ كبارِو ناَاعص يف ناَلَ كبارِو ناَتنيدم يف ناَلَ كبارِو هاَرِمثَ يف ناَلَ كارِب مهاللَّ

 

187. “Ya, Allah berkahilah untuk kami pada buahnya dan berkahilah untuk kami 

pada sha' kami dan berkahilah untuk kami pada mud kami”.255 

  
Keterangan : Sebagian salaf mengatakan, " Bagi yang kagum terhadap harta, keadaan, atau 

anaknya maka katakanlah, " Masya Allah la haula walaa quwwata illa billah". Pernyataan ini 

diambil dari pemahaman ayat 39 dari Surat AlKahfi. (Tafsir Ibnu Katsi 3/104.) 
 

 

77. Do'a Bersin 

 

                                                           
252 HR. Abu Dawud 3/367, Ibnu Majah 1/556, Nasai dalam Amal Yaum wal Lailah no. 296-298, dan 
Nasai mengatakan Rasulullah    َOPQRSَ َو VِRXْQَYَ [ُا ]PQRَ̂  mengucapkan kalimat ini ketika berbuka di ahli bait, 
Syaikh Al Albani menshahihkan hadits ini dalam Shahih Abu Dawud 2/730. 
253 HR. Muslim 2/1054 
254 HR. Bukhari dengan Fathul bari 4/103 dan Muslim 2/806} 
 
255 HR.Muslim 2/1000. 
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ـ ي:  لْقُيلْفَ اُهللا كمحري:  هلَ الَقَ ذاَإِفَ اُهللا كمحري:  هباحصوأَ هوخأَ هلَ لْقُيلْو هلَّل دمحالْ لْقُيلْفَ مكُدحأَ سطَعاَ ذإِ هدكُياُهللا م وـ ي صلح 
 مكُلَباَ

 

188. “Bila salah seorang dari kalian bersin maka ucapkanlah alhamdulillah dan 

saudaranya hendaknya mengucapkan : " Semoga Allah merahmatimu" dan bila 

saudaranya mengatakan yarhamukallah maka katakanlah :" Semoga Allah 

menunjuki dan memperbaiki urusanmu".256 

 
Keterangan : Dalam Shahih Bukhari disebutkan bahwa Allah mencintai orang yang bersin dan 

membenci menguap. Karena bersin menunjukkan kesehatan badan dan kesemangatan 

sedangkan menguap menunjukkan kemalasan. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan, bila bersin 

Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص meletakkan kain di mulutnya. (Taudhihul Ahkam 6/230-231). Tidak 

disunnah seorang lelaki mendoakan wanita yang bersin dan mengucapkan hamdalah - atau 

sebaliknya - bila dihawatirkan terjadi kejelekan (fitnah hati) dan syahwat –penerj .  

 
 

 

78. Ucapan Untuk Orang Kafir Bila Dia Bersin dan Mengucapkan 

Alhamdulillah 

 

باَلَكُم حلصياُهللا و كُميدهي 

 

189. “Semoga Allah  menunjuki dan memperbaiki urusanmu”.257 

 
 Keterangan : Baal artinya pikiran, kehidupan yang enak, keadaan. Makna yang terakhir 

nampaknya lebih cocok.(Tuhfatul Ahwadzi 8/12).  

 
  

79. Do'a Untuk Pengantin Baru 

 

 

  رٍيخ يا فمكُنيب عمجو كيلَع كرباَو كلَ اُهللا كرباَ
 
190. “Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi atasmu serta mengumpulkan 

kamu berdua dalam kebaikan”.258  
 
Keterangan :Yakni mendoakan keberkahan sebagai ganti ucapan semoga tetap harmonis dan 

banyak anak atau ucapan ala jahiliah yang tidak mengandung doa keberkahan. (‘Aunul Ma’bud, 

4/230) 

 
80. Do'a Bagi Pengantin Baru dan Pembeli Kendaraan 

 

                                                           
256 HR. Bukhari 7/125. 
257 HR. Tirmidzi 5/82, Ahmad 4/400, Abu Dawud 4308 dan lihat Shahih Tirmidzi 2/354. 
 
 
258 HR. Ashabus Sunan kecuali Nasai dan lihat Shahih Tirmidzi 1/317 



67 
 

ـ ا وه رش نم كبِذُوعأَو هيلَع هاَتلْبا جم ريخو هاَريخ كلُأَسأَ ينإِ مهاللَّ(:  لْقُيلْفَ ماًادخ ىرتش اذَإِ وأَ ةًأَرم ا مكُدحأَ جوزت ذاَإِ شمـاَ  ر 
جلْبهاَت لَعيه إِذَ  وا اشتىر بعيلْا فَرثْلَ ذَالكقُلْ موِلْي هناَمس ةوذْ بِذُرأْخي(  

 

191. “Jika dari kalian menikahi seorang wanita atau ketika membeli seorang 

pembantu maka ucapkanlah : ya, Allah sungguh aku meminta kepadaMu 

kebaikannya dan kebaikan yang Engkau ciptakan atasnya dan aku berlindung 

kepadaMu kejelekannya dan kejelekan apa yang Engkau ciptakan atasnya”. Dan 

bila seseorang membeli onta maka peganglah ubun-ubunnya dan ucapkanlah 

seperti itu.259  

 
Keterangan : Do'a di atas merupakan do'a yang sempurna karena mengandung kebaikan dan 

dihindarkannya dari kejelekan. (Nailul Authar 6/339). Maksud perintah pegang ubun-ubun onta 

ialah tunggangilah dan berlindunglah dari setan karena onta termasuk tunggangan setan. Bila 

seseorang menuggang onta ada kesan bangga, sombong dan mulia maka disunnahkan meminta 

perlindungan dari sifat-sifat jelek tersebut kepada Allah dengan do'a di atas. (Syarah Zarqani 

3/312). 
 

 

81. Do'a Sebelum Bersenggama Dengan Istri 

  
   ناَتقْزر ماَ نَطاَيالش بِنجو نَطاَيالش ناَبنج مهاللَّ اِهللا مِسبِ

 
192. “Dengan menyebut nama Allah jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah 

setan dari rizki yang telah Engkau berikan kepadaku”.260 

  
Keterangan : Dengan menyebut nama Allah artinya meminta pertolongan Allah agar diri kita 

dan anak kita yang baru lahir dijauhkan dari setan. Hadits selanjutnya 

menyebutkan,"…seandainya keduanya diberi anak maka setan tidak dapat memadharatkannya". 

Madharat bisa bermakna aman dari tusukan setan ketika lahir, tidak dikuasai setan karena 

barakah bismillah sehingga menjadi hamba yang shalih atau tidak menjadi kafir. ('Aunul Ma'bud 

6/139). 

 
82. Do'a Ketika Marah 

 

  مِيجِالر نطاَيالش نم اِهللابِ ذُوعأَ
 

193. “Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk”.261 

 
Keterangan : Cara menghilangkan marah adalah : 1. Berlindung dari godaan setan yang terkutuk 

(AlA'raf : 200). 2. Diam, dari riwayat Ibnu Abbas dengan sanad shahih. 3. Duduk bila marah 

dengan berdiri kemudian berbaring Diriwayatkan oleh Abu Dzar dengan sanad shahih. Sebelum 

dan sesudahnya hendaknya seseorang dapat menguasai dirinya dan jangan memberi kesempatan 

bagi setan satu jalan pun untuk marah.(Bahjatun Nadhirin 1/112. Kecuali marah karena hukum 

Allah dilanggar) 

 
 

                                                           
259 HR.Abu Dawud 2/248, Ibnu Majah 1/617 dan lihat Shahih Ibnu Majah 1/324. 
260 HR. Bukhari 6/141 dan Muslim 2/1028. 
 
261  HR.Bukhari 7/99 dan Muslim 4/2015. 
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83. Do'a Ketika Melihat Orang yang Terkena Musibah 

 
   الًيضفْت قلَخ نمم رٍيثكَى لَع ينِلَضفَوبِه   كالَتا ابمم يانِافَع يذالَّ هلَّل دمحالْ

 
194. “Segala puji bagi Allah yang telah membebaskanku dari musibah apa yang 

menimpamu  dan melebihkan aku dari kebanyakan mahluk”.262 

 
Keterangan : Maksudnya musibah yang mengenai badan seperti kependekan, ketinggian, albino, 

buta, buta sebelah dan tangan bengkok ataupun musibah agama seperti fasik, dhalim, bid'ah kafir 

dan lainnya maka sebaiknya kita berdo'a meminta diselamatkan dari musibah tersebut, insya 

Allah akan diselamatkan dari musiabah-musibah tersebut.(Tuhfatul Ahwadzi 9/275). 

 

 

84. Dzikir Dalam Majlis 

 

 

Ibnu Umar menyebutkan bahwa Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص dalam satu majlis 

mengucapkan kalimat berikut seratus kali sebelum berdiri :  

راغْ بفرلي وتب لَعإِ ينك تأَن التوالْ ابفُغرِو  
 

195. “Ya, rab ampunilah aku dan terimalah tobatku sesungguhnya Engkau maha 

menerima tobat dan Pengampun”.263  

 

 
85. Do'a Penutup Majelis 

 

  
سبحاناللَّ كهم بِوحمدأَ كشهلَإِ الَ نْأَ دأَ الَّإِ هنأَ تستغفرك أَوتولَإِ بيك  

 

196. “Maha Suci Engkau ya, Allah dan dengan memujiMu aku bersaksi tiada 

sesembahan yang hak selain Engkau aku meminta ampunanMu dan bertobat 

kepadaMu”.264 

 
86. Do'a Bagi Orang Yang Mengatakan "Semoga Allah mengampunimu" 

)لَوك(  
197. “Dan semoga untuk kamu juga (dapat ampunan)”.265  
 

 

87. Do'a Untuk Orang Yang Telah Berbuat Baik Kepada Kita 

                                                           
262 HR.Tirmidzi 5/494, 5/493 dan lihat Shahih Tirmidzi 3/163} 
263 HR.Tirmidzi dan lihat Shahih Tirmidzi 3/153, Shahih Ibnu Majah 2/321 lafadznya dalam Sunan 
Tirmidzi. 
264 HR.Ashabus Sunan dan lihat Shahih Tirmidzi, telah diriwayatkan bahwa ‘Aisyah mengatakan, 
"Tidaklah Rasulullah    َOPQRSَ َو VِRXْQَYَ [ُا ]PQRَ̂  duduk, membaca dan shalat kecuali menutupnya dengan do'a 
ini". (HR.Nasai dalam Amal Yaum wal Lailah no. 308, Ahmad 6/77 dan dishahihkan DR. Fariq 
Hamadah dalam Tahqiq Amal Yaum wal Lailah, hal. 273) 
265 HR.Ahmad 5/82, Nasai dalam Amal Yaum wal Lailah hal. 218 no. 421 dengan Tahqiq DR. Faruq 
Hamadah. 
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جزاُهللا اك خيا ر  
 

198. “Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan”.266  
 

 

 

88. Bagaimana Berlindung Dari Dajjal 

 

 

199. Barangsiapa yang hapal sepuluh ayat pertama surat Al Kahfi maka 

terlindung dari Dajjal.267 

Berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal setelah tasyahud akhir setiap 

shalat.(Lihat hadits nomor 56 di atas) 

 

 

89. Do'a Untuk Orang Yang Mengatakan"Aku Mencintaimu Di Jalan Allah” 

 

  هلَ ينِتببحأَ يذالَّ كبحأَ
 

200. “Semoga Allah mencintaimu yang menjadikanmu mencintaiku karenaNya”.268 
 

Keterangan : Dalam kitab Shahihaini Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص mengatakan bahwa seseorang 

bersama orang yang dia cintai. Yakni orang yang mencintai seseorang dengan ihlas karena 

agamanya maka dia akan menjadi golongannya (temannya) di hari kiamat walaupun tidak 

beramal seperti yang diamalkan oleh orang yang dicintai disebabkan hati saling terkait dan 

terkadang dengan sebab saling mencintai timbul kerjasama yang baik. Dengan demikian sangat 

dianjurkan mencintai orang-orang shalih dengan mengharap kebaikan dan terbebas dari api 

neraka. 

 

 

90. Do'a Untuk Orang Yang Menawarkan Harta Kepada Kita 

 

بارلَ اُهللا كك فأَ يهلك ومالك  
 

201. “Semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan hartamu”.269  
 

 

91. Do'a Untuk Orang Yang Membayar Hutang 

 

  اُءدالَاْو دمحالْ فلَالس اُءزا جمنإِ كالمو كلهأَ يف كلَ اُهللا كرباَ
 

202. “Semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan hartamu, sesungguhnya 

balasan yang mendahului adalah pujian dan penunaian hutang”.270  

                                                           
266 HR. Tirmidzi no. 2035 lihat Shahih Al Jami' dan Shahih Tirmidzi 2/200. 
267 HR. Muslim 1/555 dalam riwayat lain, sepuluh akhir surat Al Kahfi 1/556. 
268 HR.Abu Dawud 4/333 dan dihasankan Al Albani dalam Shahih Abu Dawud 3/965. 
269 HR.Bukhari dengan Fathul Bari 4/88. 
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92. Do'a Takut Dari Berbuat Kesyirikan 

 

   ملَعأَ ا الَمل كرفغتسأَو ملَعأَ ناَأَو كبِ كرِشأُ نْأَ كبِ ذُوعأَ ينإِ مهاللَّ
 

203. “Ya, Allah aku berlindung kepadaMu dari menyekutukanMu sedangkan aku 

tahu dan aku meminta ampunanMu pada apa yang aku tidak tahu”.271 

 

  
93. Do'a Bagi Orang Yang Mengatakan " باراُهللا ك فيك " 

وفيك باراُهللا ك 

204. “Dan padaMu semoga Allah memberkahi”.272 
   

94.Do'a Takut Terkena Tiyarah 

(Anggapan Sial Terhadap Sesuatu) 

 

  كريغَ الَّإِ هلَإِ الَو كريخ الَّإِ ريخ الَوك  ريطَ الَّإِ ريطَ الَ مهاللَّ
 

205. “Ya, Allah tidak ada kesialan kecuali dariMu dan tidak ada kebaikan kecuali 

kebaikanMu dan tiada sesembahan yang hak selain Engkau”.273 

 
Keterangan : Orang-orang jahiliyah dulu meyakini bahwa tiyaroh (anggapan sial) terhadap 

sesuatu (hewan, benda, arah angin atau selainnya) dapat mendatangkan manfaat atau 

menghilangkan bahaya. Setelah datang Islam keyakinan ini dianggap perbuatan syirik. (dosa 

besar) yang terlarang kemudian dihilangkan dengan do'a di atas. (Tuhafatul Ahwadzi 5/197). 

Untuk memurnikan kembali keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan 

membebaskan hati dari ketergantungan kepada selain Allah.  
 

 

95. Do'a Naik Kendaraan 

 

 ربكْأَ اُهللا هلَّل دمحالْ هلَّل دمحالْ هلَّل دمحالْ) نَوبلقَنملَ ناَبر ىلَإِ آنإِو . نينِرِقْم ها لَنكُ ماَو ذاَه ناَلَ رخس يذالَّ انَحبس( هلَّل دمحالْ اِهللا مِسبِ
  تنأَ الَّإِ بونالذُّ رفغي الَ هنإِفَ يلَ رفغْفاَ يِسفْن تملَظَ ينإِ مهاللَّ كانحبس ربكْأَ اُهللا ربكْأَ اُهللا

 

206. “Dengan menyebut nama Allah, segala pujian milik Allah ((Maha Suci Allah  

yang telah menundukkan untuk kita kendaraan ini padahal sebelumnya tidak 

mampu menguasainya dan sesungguhnya kami akan kembali kepada rab kami.)) 

Segala puji milik Allah, Segala puji milik Allah, Segala puji milik Allah, Allah Maha 

                                                                                                                                                                      
270 HR. Nasai dalam Amal Yaum wal Lailah hal 300, Ibnu Majah 2/809 dan lihat Shahih Ibnu Majah 
2/55. 
271 HR. Ahmad 4/403, lihat Shahih AlJami' 3/233 dan Shahih Targhib wat tarib, Al Albani 1/19. 
272 HR.Ibnu Sunni hal. 138 no. 278 dan lihat Wabil Shayyyib, Ibnu Qayyim, 304, Tahqiq Basyir 
Muhammad 'Uyun. 
273 HR. Ahmad, 2/220, Ibnu Sunni no. 292 dan di shahihkan Al Albani dalam As Shahihah 3/54 no. 
1065. Dalam riwayat Abu Dawud Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengagumi al fa'lu 
(optimisme) oleh karena itu ketika mendengar kalimat yang baik dari seseorang beliau berkata,"Aku 
mengambil optimisme dari lisanmu". Di shahihkan Al Albani dalam As Shahihah 3/363 dan dalam 
Akhlaq Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam hal. 270. 
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Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, Ya, Allah sungguh 

aku telah mendhalimi diriku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni 

dosa-dosa selain Engkau”.274  
 

96. Do'a Safar (Bepergian) 

 

ـ  يف كلُأَسا ننإِ مهاللَّ (275 )نَوبلقَنملَ ناَبر ىلَآ إِنإِو نينِرِقْم ها لَنكُ ماَو ذاَه ناَلَ رخس يذالَّ نَحاَبس(اُهللا أَكْبر  ربكْأَ اُهللاأَكْبر  اُهللا اَنرِفَس 
بِالْ ذاَهر وقْالتىو و مالْ نعلِم ما تراللَّ ىضهم هنْو لَعينفَا سناَر ذاَه وِاطْو عنا بعداللَّ ههأَ منت الصاحب في رِفَالس الْ وخلةُفَي فَألاْ يلِه 
ـ  نَوبآيِ (:ا نهِيف ادزو ناَلَ هقَ عجر اذَإِو) لِهَألاْو الِمالْ يف بِلقَنمالْ ِءوسو رِظَنمالْ ةآبكَو رِفَالس اِءثَعو نم كبِ ذُوعي أَنإِ مهاللَّ تائبنَو 
ابِعدنَو لرناَب حامدنَو(  

 

207. “Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar ((Maha Suci Allah  

yang telah menundukkan untuk kita kendaraan ini padahal sebelumnya tidak 

mampu menguasainya dan sesungguhnya kami akan kembali kepada rab Kami)) 

Ya, Allah sungguh kami meminta kepadaMu dalam safar kami ini ketakwaan dan 

kebaikan, amal yang Engkau ridhai, Ya, Allah mudahkanlah perjalanan kami dan 

dekatkanlah untuk kami jarak yang jauh, Ya, Allah Engkau teman dalam 

perjalanan ini, penjaga dalam keluarga kami, ya, Allah sungguh aku berlindung 

kepadaMu dari beratnya safar, kesusahan, berubahnya keadaan perasaan (sedih) 

dan tempat kembali yang jelek pada harta dan keluarga kami". (Seperti sakit dan 

keadaan yang tidak disukai).  

Bila kembali mengatakan kalimat serupa ditambah,"Kami kembali   dari safar 

dengan selamat, tobat, ibadah dan memuji rab kami".276 

 
Keterangan : Makna hadits telah saya masukkan dalam terjemahan lansung dari kitab Syarah 

Shahih Muslim 9/111 dan 'Aunul Ma'bud 7/185. 
  

 

97. Do'a Masuk Desa Atau Negeri 

 
ـ خ كلُأَسأَ نيرذَ ماَو حِياَالر برو نلْلَضما أَو نيطياَالش برو نلْلَقْا أَمو عِبالس نيضرَِألاْ برو ناَلْلَظْأَ ماَو عِبالس اتومالس بر مهاللَّ ير 
هذقَالْ هرية وخيأَ رهلها وخير ما فهاَي أَوعبِ ذُوك من شهاَر وشأَ رههاَل وشر ما فهاَي  

 

208. “Ya, Allah rab langit-langit yang tujuh lapis dan dan apa-apa yang kami 

berteduh di bawahnya, rab bumi yang tujuh lapis dan apa-apa yang kami 

berangkat, pencipta setan-setan dan apa-apa yang berjalan, rab angin dan apa-

apa yang yang bertiup. Aku meminta kepadaMu kebaikan desa ini dan kebaikan 

penduduknya dan kebaikan apa-apa yang di dalamnya, aku berlindung kepadaMu  

dari kejelekannya dan kejelekan penduduknya dan kejelekan apa yang di 

dalamnya”.277 

 

                                                           
274 HR.Abu Dawud 3/34, Tirmidzi 5/501 dan lihat Shahih Tirmidzi 3/156. 
275  AzZukhruf :13. 
276 HR. Muslim 2/998 
277 HR. AlHakim dan penshahihannya disepakati Dzahabi 2/100, Ibnu Sunni no. 524, dihasankan Ibnu 
Hajar dalam Takhrij AlAdzkar 5/154, Ibnu Baz berkata,"Hadits ini diriwayatkan Nasai dengan sanad 
hasan". Lihat Tuhfatul Akhyar, 37. 
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98. Do'a Masuk Pasar/Super Market 

 

  رٍيدقَ ئيش لِّكُ ىلَع وه و ريخالْ هديبِ تومي الَ يح وهو تيمي و ييِحي دحمالْ هلَو كلْمالْ هلَ هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ
 

209. “Tidak ada sesembahan kecuali Allah tidak ada sekutu baginya, semua 

kerajaan milikNya, semua sanjungan milikNya, Dia menghidupkan dan mematikan 

dan Dia hidup tidak mati, di tanganNya segala kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas 

segala sesuatu”.278 
 

Keterangan: Disyariatkan dzikir ketika hendak masuk ke pasar karena pasar adalah tempat yang 

melalaikan dari dzikir dan sibuk dengan perdagangan serta tempat kekuasaan setan maka orang 

yang berdzikir di sana berarti memerangi setan dan tentaranya sehingga ia pantas mendapatkan 

pahala yang besar. Dan barangsiapa berdzikir di pasar maka ia termasuk orang tidak terlalaikan 

oleh kesibutkan dunia dari mengingat Allah. (Tuhfatul Ahwadzi, 2/2449) 

 

99. Do'a Bila Kendaraan Mogok 

   )اِهللا مِسبِ(
 

210. Dengan menyebut nama Allah.(Dengan meminta pertolongan Allah )279 
 

100. Do'a Musafir Bagi Mukim 

 

 

  هعائدو عيضت الَ يذالَّ اَهللا مكُعدوتسأَ
 

211. “Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak sia-sia titipanNya”.280 
  

 
101. Do'a Mukim Bagi Musafir 

  
  كلمع مياتوخو كتانمأَو كنيد اَهللا عدوتسأَ

 

212. “Aku menitipkan kepada Allah agama, amanat dan akhir amalmu”.281  

 
Keterangan : Yakni aku meminta kepada Allah menjaga agama dan amanah yang dipikulkan 

kepadamu dalam safar yang terkadang kamu melalaikannya. (Tuhafatul Ahwadzi 9/284). 

AlKhathabi menerangkan bahwa yang termasuk amanah adalah keluarga, orang-orang yang 

ditinggalkan dan harta. Safar adalah perjalanan yang melelahkan dan membahayakan yang dapat 

menyebabkan manusia melalaikan urusan agamanya maka orang yang mukim sebaiknya 

mendo'akan terjaganya agama bagi musafir. ('Aunul Ma'bud 7/187). 

 
زوداُهللا ك قْالتىو فَغَوذَ رنبك ويسلَرالْ كخير حكُ ماَ ثُينت  

 
                                                           

278 HR. Tirmidzi 5/291, AlHakim 1/538, dihasankan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah 2/21 dan 
dalam Shahih Tirmidzi 3/152. 
279 {HR. Abu Dawud 4/296 dan dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Dawud 3/941} 
280 HR. Ahmad 2/403, Ibnu Majah 2/943 dan lihat Shahih Ibnu Majah 2/133. 
281 Ahmad 2/7, Tirmidzi 5/499 dan lihat Shahih Tirmidzi 2155. 
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213. “Semoga Allah membekalimu ketakwaan, mengampuni dosamu dan 

memberi kabar baik di mana kamu berada”.282  

 

Keterangan : Artinya mendo'akan ketakwaan, hanya mengharap kepada Allah, 

menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan.(Tuhfatul Ahwadzi 

9/285). 
  

102. Takbir dan Tasbih Dalam Perjalanan 

 

 

   ناَحبس ناَلْزن اذَإِ و ناَربكَ ناَدعص اذَا إِنكُ:  هنع اُهللا يضر رابِج لَقاَ
 

214. Jabir هناُهللا ع يرض َberkata ," Jika naik di suatu tempat, Kami bertakbir dan bila 

turun bertasbih".283  

  
103. Do'a Musafir Di Waktu Pagi Sebelum Terbit Fajar 

 

  
سِمع سامبِ عحماِهللا د وحنِس الَبئه لَعناَي رناَب صاحناَب فْأَولْض لَعينا عاِهللابِ ذاًائ من ارِالن   

 

215. “Seorang saksi menyaksikan atas sanjungan kami kepada Allah karena 

nikmat-nikmatNya atau kebaikan karuniaNya atau sampaikan ucapanku ini 

kepada yang mendengarkan. (Ucapan ini disampaikan sebagai peringatan untuk 

dzikir dan do'a menjelang waktu subuh).Ya, rab kami jagalah kami dan berilah 

kami karunia dengan nikmatMu yang besar serta palingkanlah kami dari semua 

perkara yang membahayakan (neraka)”.284 

 
  

 

104. Do'a Ketika Singgah Di Suatu Tempat Dalam Perjalanan 

 

  قلَا خم رش نم تاماَّالتاِهللا  تماَلكَبِ ذُوعأَ
 

216. “Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa-apa 

yang diciptakan”.285 
 

Keterangan :   بكلمـات اهللا التامـة   kalimat adalah Al Qur'an dan taammah adalah sempurna maknanya 

adalah kalimat itu tidak ada kekurangan dan kejelekannya atau kalimat yang bermanfaat, 

menyembuhkan yang cukup bagi perlindungan diri sampai melalui jalan yang ditakuti. Do'a ini 

merupakan ganti yang lebih baik daripada orang-orang jahiliyah yang berlindung kepada penjaga 

atau jin suatu lembah atau tempat angker.Tuhafatul Ahwadzi 9/279. 

 

                                                           
282 HR. Tirmidzi dan lihat Shahih Tirmidzi 3/155. 
283 HR. Bukhari dengan Fathul ari 6/135. 
284 HR.Muslim, 4/2086, Syarah Shahih Muslim, Nawawi 17/39. 
285 Muslim 4/2080. 
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105. Dzikir Sekembalinya Dari Safar 

 

  
ـ و اُهللا قدص نَوداما حنبرل نَودابِع نَوبائت نَوبآيِ رٍيدقَ ئيش لِّكُ ىلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ عده 
ونصر عبده وهزَألاْ محزاب وحده  

 

217. Bertakbir pada setiap tempat yang tinggi tiga kali kemudian mengucapkan : " 

Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah tiada sekutu bagiNya, 

milikNya segala kerajaan dan pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. 

Kami kembali dengan tobat dan beribadah, memuji rab kami. Maha benar janji 

Allah, Dia menolong hambaNya dan membinasakan orang-orang kafir  tanpa 

bantuan mahlukNya”.286 

 

 
106. Apa Yang Diucapkan Bila Mendapatkan Kesenangan atau Sesuatu 

Yang Tidak Disukai 

 

  
  )لٍحاَ لِّكُ ىلَع هلَّل دمحالْ(:  الَقَ ههركْي رمَألاْ هتاَأَ ذاَإِو)  اتاحلالص متت هتمعنِبِ يذالَّ هلَّل دمحالْ(
  

218. Bila mendapatkan apa yang menyenangkan Rasulullah ــلَّم س و ــه لَيــلَّى اُهللا ع ص 

berkata," Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya sempurnalah semua 

kebaikan". Bila mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan 

mengucapkan,"Segala pujian milik Allah atas segala sesuatu".287 

 

 
107. Keutamaan Membaca Shalawat  

 

  ارشع هاَبِ هيلَع اُهللا ىلَص ةًالَص يلَع ىلَّص نم ملَّس و هيلَع اُهللا ىلَص لَقاَ
 

219. Rasulullah   ـلَّمس و ـهلَيلَّى اُهللا عص bersabda,"Barangsiapa bershalawat atasku maka 

Allah akan memberi shalawat kepadanya sepuluh kali”.288  
 

الَقَو اُهللا ىلَص لَعيه و لَّسالَ م تجلُعا قَورِبي عيدا ولُّصولَا عنَّإِفَ ي الَصكُتم تلُبنِغي حكُ ثُينتم   
 

220. Rasulullah  ـلَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص berkata, “Janganlah kalian jadikan kuburku sebagai 

temapt ied289 dan berilah shalawat kepadaku karena sesunggunya shalawat kalian 

sampai kepadaku di mana saja kalian berada.290 

                                                           
286 Nabi mengucapkan kalimat ini sehabis pulang dari peperangan atau haji.(HR. Bukhari dengan 
Fathul Bari 7/163 dan Muslim 2/980). 
287 HR.Ibnu AsSunni dalam Amal Yaum wawl Lailah, AlHakim dan dishahihkannya dan disepakati 
Dzahabi 1/499 dan dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami' 4/201. 
288 HR. Muslim 1/288 
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قالَو اُهللا ىلَص لَعيه ولَّسلْا( : مبخلُي مذُ نكرت عندلَفَ هم يلِّص لَعي (  

 

221. “Orang bakhil adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya tetapi ia tidak 

bershalawat kepadaku".291  
 
Keterangan :Disebut bakhil karena ia menghalangi dirinya dari mendapatkan sepuluh shalawat 

padahal ia hanya diperintahkan mengucapkan satu shalawat. Membaca shalawat diwajibkan 

sekali baca dalam satu majlis dan shalawat berikutnya sunnah. (Tuhfatul Ahwadzi, 2/2501) 

 
   مالَالس يتمأُ نم ينِوغلَّبي ضِرَألاْ يف نيحياَّس ةًكَئالَم هلَّل نَّإِ

 

222. “Sesungguhnya Allah memiliki utusan dari para malaikat-malaikatNya di 

bumi yang menyampaikan salam kepadaku dari umatku”.292  
 

الَقَو اُهللا ىلَص لَعيه و لَّسم ما مأَ نحد لَّسم لَعالَّإِ ي راُهللا د ىلَع روحي حي أَترد لَعيه الَالسم   
 

223. Rasulullah  ــلَّم س و ــه لَيــلَّى اُهللا ع ص bersabda," Tidaklah seorang dari umtaku 

menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku sampai aku 

membalas salamnya”.293  
 

 

 

 

 

108. Menyebarkan Salam 

 

 

ـ ت هومتلْعفَ اذَإِ ئيش ىلَع مكُلُّدأَ الَوا أَوابحت يتا حونمؤت الَا وونمؤت يتح ةَنجا الْولُخدت الَ ( :صلى اُهللا علَيه و سلَّم  لَقاَ حاببتـ فْأَ م شا و
  ) مكُنيب المسال

 

224. Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص bersabda,"Kalian tidak akan masuk sorga hingga 

beriman, kalian tidak beriman hingga saling mencintai, maukah kutunjukkan pada 

kalian suatu amalan bila kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai ? ‘Tentu’, 

jawab sahabat. Sebarkanlah salam di antara kalian".294 

 
Keterangan : Kalian tidak masuk sorga sampai beriman. Makna tidak beriman ialah tidak 

sempurna iman dan baik keadaan kalian dalam beriman. Di dalam hadits tersebut terdapat 

kandungan makna yang besar yaitu anjuran menyebarkan salam kepada yang dikenal atau tidak 

dikenal. Salam adalah sebab pertama terjadi saling kenal dan kunci saling mencintai, selanjutnya 

                                                                                                                                                                      
289  Tempat ied adalah tempat berkumpul yang berulang-ulang apakah dalam seminggu sekali, sebulan 
atau setahun sekali. (Iqtdhau ash Shirathal Mustaqim, Syaikhul Islam Ibnu Taimiah – penerj) 
290 HR. Abu Dawud 2/218 dan Ahmad 2/367 dan dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Dawud 
2/383. 
291 HR. Tirmidzi 5/551, lihat Shahih Tirmidzi 3/177 dan Shahih Al  Jami' 3/25. 
292HR. Nasai dan AlHakim 2/241 dan dishahihkan Al Albani dalam Shahih Nasai 1/274. 
293 HR. Abu Dawud no. 2041 dan dihsankan Al Albani dalam Shahih Abu Dawud 1/383. 
294 HR.Muslim 1/74. Yakni dengan mengucapkan assalamu ‘alaikum atau yang lebih lengkap darinya 
bukan dimaknakan sebarkan keselamatan – penerj. 
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menyebarkan salam sangat memungkinkan terjadinya persatuan, tampaknya syiar Islam yang 

merupakan ciri khusus agama Islam, melatih diri berjiwa rendah hati dan menjaga kehormatan 

kaum muslimin. Syarah Shahih Muslim, 2/36. Dalam 'Aunul Ma'bud disebutkan, maksud anjuran 

ini adalah agar muslimin mengidupkan sunnah Rasulullah عليه و سلم صلى اهللا   14/69. 

 
  )رِتاَقِْإلا يف اقفَنِإلاْ و ملَعاَالْ يف مِالَالس لُذْبو  كِسفْن  نم صافنِإلاْ (: انَميِإلاْ عمج دقَفَ نهعمج نم ثٌالَثَ

 

225. Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص berkata,”Tiga perkara bagi yang mengumpulkannya 

sungguh mengumpulkan iman : " Bijaksana pada dirimu sendiri, menyebarkan 

salam dan infak dalam keadaan miskin".295 

 
وعن عببنِ اِهللا د عمر رضاُهللا ي عنهنَّا أَم رالًج لَأَس ِالنيب اُهللا ىلَّص لَعيه و لَّسأَ مِإلاْ يمِالَس خيالَقَ ر ) :طْتععاَالطَّ مم وقْتـ  أُر الَالسم 
ىلَع من عفْرت ون ملَم ترِعف (  

 

226. Dari Abdullah bin Umar امهناُهللا ع يرض َbahwa seorang lelaki bertanya kepada 

Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص “Amalan Islam mana yang paling afdhal ? Rasulullah  لَّىص

لَّمس و هلَياُهللا ع menjawab,"Memberi makan orang miskin dan mengucapkan salam 

kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal."296 

 
 Keterangan : Ucapkanlah salam kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal jangan 

mengkhususkan orang tertentu. Ahlak ini menunjukkan sikap rendah hati, keihlasan dan syiar 

Islam. Sementara menghususkan salam kepada orang yang dikenal saja adalah salah satu tanda 

kiamat sebagaimana yang tersebut dalam Shahih Bukhari.('Aunul Ma'bud 14/70).297 

 

 

 

109. Bagaimana Menjawab Salam Kepada Orang Kafir Bila Dia Memberi 

Salam 

  
   )مكُيلَعو (:ا ولُوقُفَ بِتاَكالْ لُهأَ مكُيلَع ملَّس اذَإِ

  
227. Bila ahli kitab memberi salam kepada kamu kataknlah "Dan atas kamu 

kebinasaan".298 

 
Keterangan : Wa'alaikum artinya medo'akan kematian bagi ahli kitab yang mengucpkan salam 

kepada orang Islam. (Fathul Bari, Ibnu Hajar, 12/281). 

 
110. Do'a Mendengar Ayam Berkokok dan Ringkikan Himar 

                                                           
295 HR. Bukhari dengan Fathul Bari 1/82 dari Ammar secara mauquf dan diringkas sanadnya. 
296 HR. Bukhari dengan fathul Bari 1/55 dan Muslim 1/65. 
297 Menunjukkan jeleknya ahlak, sikap induvidualis, fanatisme golongan, ketidakihlasan dalam 
beramal, hilangnya syiar Islam dan sikap kesombongan – penerj. 
298 HR. Bukhari dengan Fathul bari 11/43 dan Muslim 4/1705 
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  ناًَاطَيش ى أَر هنإِفَ نطاَيالش نم ِهللا باوذُوعتفَ ارِمحالْ قيهِن متعمس اذَإِو كاًلَم تأَا رهنإِفَ هلضفَ نم ا اَهللاولُأَاسف ةكَيالد احيص متعمس اذَإِ

 

228. “Bila kalian mendengar ayam jantan berkok maka mintalah karunia Allah 

sesungguhnya dia melihat malaikat dan bila kalian mendengar ringkikan himar 

berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk karena sesungguhnya dia 

melihat setan”.299 

 
Keterangan : Ayam jantan memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hewan lainnya terutama 

dalam penentuan waktu. Ia selalu berkokok tepat pada waktu sebelum dan sesudah fajar apakah 

malam yang panjang atau pendek, memiliki sifat dermawan, pemberani, penyayang dan suka 

jimak. Maksudnya agar malaikat mengamini do'a, menyaksikan ibadah dan memintakan 

ampunan kepada kita.( Fathul Bari 6/353). 

 

 

 

 

111. Do'a Mendengar Lolongan Anjing Pada Waktu Malam 

 

  نَورت ا الَم نيري نهنإِفَ نهنم اِهللابا وذُوعتفَ لِياللَّبِ رِامحالْ قيهِنو بِالَكالْ حاَبن متعمس ذاَإِ
 

229. “Jika kalian mendengar lolongan anjng dan ringkikan himar di malam hari 

maka berlindunglah kepada Allah karena sesungguhnya mereka melihat apa yang 

kalian tidak melihat”.300  

 
Keterangan : Manfaat perintah berlindung dari setan ialah terhindar dari kejelekan setan dan 

bisikannya yang akan menggangu. ( Fathul Bari 6/356). 

 

 
112. Do'a Bagi Orang Yang Dicela 

 
   ةمياَقالْ موي كيلَإِ ةًبرقُ هلَ كالذَ لْعاجفَ هتببس نٍمؤا ممي أَفَ مهاللَّ:  ملَّسو هيلَع اُهللا ىلَص الَقَ

 

230. Rasulullah    ـهلَيـلَّى اُهللا عص ـلَّمس و  bersabda,"Demi Allah orang beriman yang dicela 

maka jadikanlah celaannya pahala di sisi Allah pada hari kiamat".301  

 
113. Ucapan Orang Yang Dipuji 

 

ـ ع يكِّزأُ الَو هبيِسح اُهللاو ناًالَفُ بِسحأَ:  لْقُيلْفَ : ةَالَحم الَ هباحص حاًادم مكُدحأَ انَاكَذَإِ (: ملَّس و هيلَع اُهللا ىلَّص لَقاَ ـ أَ اُهللا ىلَ داًح 
  )ا ذَكَو اذَكَ – اكذَ ملَعي نَكاَ نْإِ - هبِسحأَ

 

231. Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص bersabda,"Jika salah seorang dari kalian memuji 

temannya tidak mengapa untuk mengucapkan, "Aku menilai fulan dan Allah 

                                                           
299 HR. Bukhari dengan Fathul Bari 6/350 dan Muslim 4/2092. 
300 HR. Abu Dawud 4/327, Ahmad 3/306 dan dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abu Dawud 3/961. 
301 HR. Bukhari dengan Fathul bari 11/171 dan Muslim 4/2007, pada lafadz riwayat Muslim 
disebutkan,"Jadikanlah celaannya pencuci dosa dan rahmat".  
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sesungguhnya yang menilainya serta aku tidak memastikan kebaikan seseorang 

yang terahir yang aku nilai melebihi ketentuan Allah”.(Karena Allah yang 

mengetahui urusan ghaib)  jika dia tahu keadaannya demikian – maka demikian 

dan demikian”.302  

 
Keterangan : Allah yang mengetahui rahasia seseorang, Dia yang menghitung amalan dan tidak 

boleh memastikan seseorang dengan kebaikan karena Allah yang mengetagui akibat segala 

urusan.(Fathul Bari 10/477). 

 
114. Ucapan Orang Yang Diberi Gelar Bagus 

 

  )نَونظُا يما مريخ ينِلْعاجو( نَوملَعي ا الَم يلرفاغْو نَولُوقُا يمبِ ينِذْخاؤت الَ مهاللَّ
 

232. “Ya, Allah janganlah Engkau siksa aku karena ucapan mereka dan ampunilah 

aku atas perbuatan yang mereka tidak tahu (dan jadikanlah aku lebih baik 

daripada apa yang mereka sangkakan)”.303 
  

 

115. Do'a Talbiyah Bagi Yang Muhrim dan Haji 

 

 

   كلَ كيرِش الَ كلْمالْو  كلَ ةَمعالنو دمحالْ نَّإِ كيبلَ كلَ كيرِش الَ كيبلَ مهاللَّ كيبلَ
 

233. “Labbaik Allahumma labbaik tidak ada sekutu bagimu labbaik sesungguhnya 

segala pujian milikMu, semua kenikmaan milikMu, dan semua kerajaan milikMu 

tidak ada sekutu bagiMu”.304 

 

  
116. Takbir Bila Datang Ke Rukun Aswad 

 

234. Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص thawaf di ka'bah dengan mengendaarai onta, ketika 

sampai di rukun aswad memnunjuk kepadanya dengan sesuatu yagn di sisinya 

dan takbir”.305 

 

  

117. Do'a Antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad 

 

ربنناَا آت في الدياَن حسةًن وفآلاْ يخرة حسةًن وناَق ذَعاب ارِالن  
 

235. “Ya, Rab kami berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat dan lindungiah 

kami dari siksa api neraka”.306 
                                                           

302 HR. Muslim 4/2296. 
 
303 HR. Bukhari dalam Adabil Mufrad no. 761 dan dishahihkan dalam Shahih Adabil Mufrad no. 585 
dalam kurung adalah tambahan dari Riwayat Baihaqi dalam Syu'aibul Iman 4/228 dari jalan lain. 
304 HR. Bukhari dengan Fathul Bari 3/408 dan Muslim 2/841. 
305 HR. Bukhari 3/476 yang disebut dengan sesuatu adalah al mu'ajin, lihat Fathul Bari 3/472. 
306 AlBaqarah : 201 (HR. Abu Dawud 2/179, Ahmad 3/411, Syarhus Sunnah, AlBaghawi 4/128 dan 
dihasankan Al Albani dalam Shahih Abu Dawud 1/354). 
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118. Do'a Wukuf Di Shafa dan Marwah 

 

 

  ىأَر ىتح هيلَع يقَرا فَفَالصبِ أَدبفَ. هبِ اُهللا أَدا بمبِ أَدبأَ) اِهللا رِائعش نم ةَورمالْو فاَالص نَّإِ( أَرقَ فاَالص نم ملَّس و هيلَع اُهللا ىلَّصخلَ  د املَ

 الَّإِ هلَإِ الَ ريدقَ ئيش لِّكُ ىلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ:  الَقَو هربكَو َهللا دحوفَ ةَلَبقالْ لَبقْتاسفَ تيبالْ 
  .  اترم ثَالَثَ ذاَه لَثْم الَقَ الكذَ نيب عاَد مثُ هدحو ابزحاَألْ مزهو هدبع رصنو هدعو زجنأَ هدحو اُهللا

 

236. Ketika Rasulullah   ــلَّم ــه و سـ ــلَّى اُهللا علَيـ  mendekat ke bukit Shafa صـ

membaca,"Sesungguhnya shafa dan marwa adalah salah satu syi'ar Allah". aku 

memulai dengan apa yang Allah mulai. Lalu beliau memulai dari shafa dan naik ke 

atasnya sampai melihat ka'bah dan menghadap kiblat, sejurus kemudian 

mengesakan Allah dan bertakbir, beliau berkata,"Tiada sesembahan yang hak 

selain Allah tiada sekutu bagiNya, milikNya segala kerajaan, milikNya segala 

pujian dan Dia Maha berkuasa atas segala ssesuatu, tiada sesembahan yang hak 

selain Allah, Dia yang menyempurnakan janjiNya, menolong hambaNya dan 

membinasakan musuh-musuhNya  sendiri”. Kemudian beliau berdo'a di antara 

bukit itu dan mengatakan ucapan yang sama dengan di atas. Dalam hadits lainnya 

disebutkan beliau mengerjakan di atas bukit Marwah seperti mengerjakan apa 

yang di bukit shafa”.307 

 

 
119. Do'a Hari ‘Arafah 

 

خير ِءعاَالد داِءع يمِو عفَرة وخير لْا قُمناَأَ ت وبِالنينَو مقَ نبلي :) الَ ش هدحإِالَّ اُهللا و لَى كُلِّ الَ إِلَهع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه كرِي
ريقَد ئيش(  

 

237. Sebaik-baik do'a adalah do'a hari Arafah dan sebaik-baik apa yang aku dan 

para nabi katakan adalah ," Tiada sesembahan yang hak selain Allah, milikNya 

segala kerajaan dan pujian dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu".308  

 
 

120. Dzikir Di Masy'aril Haram 

 

 

ركب اُهللا ىلَص لَعيه و لَّسقَالْ مصاَءو حأَ ىتالْ ىتمشالْ رِعحرفَ اماسقْتالْ لَبقفَ( ةَلَبعاَده كَوبره ولَلَّهه ووحدلَفَ) هم يلْز وفاًاق حـ أَ ىت فَسر 
   سمالش علَاطْ نْأَ لَبقَ عفَدا فَدجِ
  

238. Rasulullah  ـلَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص naik kudanya yang bernama Qashwa hingga’ tiba di 

Masy'aril Haram lalu menghadap kiblat (beliau berdoa, takbir, tahallul dan 

                                                           
307 HR. Muslim 2/888. 
308 HR. Tirmidzi dan dishahihkan Al Albani dalam Shahih Tirmidzi 3/184. 
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mengesakan Allah), beliau senantiasa berdiri hingga langit kuning sekali lalu 

kembali sebelum matahari terbit.309  
 

121.Takbir Ketika Melempar Jumrah Pada Setiap Lemparan 

 

  
239. Bertakbir setiap kali melempar kerikil ketika melempar jumrah yang tiga 

kemudian maju dan berdiri (berhenti) untuk berdo'a menghadap kiblat 

mengangkat kedua tangannya setelah melempar jumrah yang pertama dan 

kedua. Adapun jumrah ‘aqabah beliau    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص melempar kerikil dan 

bertakbir setiap kali melempar dan pergi serta tidak berhenti.310 

 

 

 
122. Do'a Ta'jub dan Menyenangkan 

 

  
)ساِهللا نَحاَب (  

 

240. “Maha Suci Allah”. 311 
  ) ربكْأَ اُهللا(
  

241. “Allah Maha Besar”.312 

 

 

123. Ucapan Bila Kita Mendapatkan Urusan Yang Menyenangkan 

 

  
242. Bila Rasulullah َللَّى اُهللا عصلَّمس و هي  mendapatkan urusan yang menyenagkan 

senang karenanya, beliau sujud syukur kepada Allah.313 
 

Keterangan : Sujud syukur disunnahkan ketika terjadi kenikmatan atau hilangnya 

marabahaya/kesusahan secara pribadi atau umum. (Taudhihul Ahkam 2/176). 

 

 

124.  Do'a Minta Kesembuhan Pada Sebagian Badan Yang Sakit  

 

 

Meletakkan tangan pada bagian badan yang sakit seraya mengucapkan do'a:  

 

   رذحاَأُو دجِأَ ماَ رش نم هتردقُو اِهللابِ ذُوعأَ:  اترم عبس لْقُو ثاًالَثَ اِهللا مِسبِ

                                                           
309 HR.Muslim 2/891. 
310 HR. Bukhari dengan Fathul Bari 3/583, 3/584. dan Muslim. 
311 HR. Bukhari dengan Fathul Bari 1/ 210, 390, 414 dan Muslim 4/1857 
312 HR.Bukhari dengan Fathul Bari 8/441, lihat Shahih Tirmidzi 2/103, 2/235 dan Musnad Ahmad 
5/218. 
313 HR. Ashabus Sunan kecuali Nasai, lihat Shahih Ibnu Majah 1/232 dan Irwaul Ghalil 2/226. 
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243. “Dengan menyebut nama Allah” tiga kali dan ucapkan tujuh kali : “Aku 

berlidung kepada Allah dari kejelekan apa yang aku temukan dan takutkan”.314 
 

 

125. Do'a Kebal Akibat Pandangan (Hipnotis) 

  
  قح نيعالْ نَّإِفَ) ةكَربلْبا هلَ عديلْفَ( هبجِعي ام هالم نم وأَ هِسفْن نم وأَ هيخأَ نم مكُدحأَ أىرَ اذَإِ

 

244. “Jika salah seorang dari kalian melihat saudaranya atau dirinya atau 

hartanya yang mengagumkan (maka berdo'alah mendapatkan barakah) karena 

sesungguhnya penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata itu benar”. 315 

 
Keterangan : Abu Sa'id AlKhudri meriwayatkan bahwa dahulu Rasulullah   ـلَّمس و ـهلَيلَّى اُهللا عص pernah 

berlindung dari kejahatan jin dan pandangan manusia hingga turun Surat AlFalaq dan AnNas 

kemudian beliau berlindung dengan kedua surat tersebut. (HR. Tirmidzi dan berkata hadits 

hasan, lihat Bada'iul Fawaid, Ibnu Qayyim 1/209).  

 
 

126. Ucapan Ketika Terkejut 

 

  
  )اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ(

 

245. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah.316  
  
  

127. Do'a Ketika Menyembelih Atau Nahar 

 

   ينم لْبقَت مهاللَّ) كلَو كنم مهاللَّ( ربكْأَ اُهللاو اِهللا مِسبِ
 

246. “Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar (ya, Allah sesembelihan 

ini dariMu dan untukMu) ya, Allah terimalah dariku”.317 
  

128.Do'a Menolak Makar Syetan 

 
 جرعي ماَ رش نمو ِءماَالس نم لُزِني ماَ رش نم و أَرذَو أَربو قلَا خم رش نم رٍاجِفَ الَو ربِ نهوزاوِجي الَ يتالَّ اتامالت اِهللا تماَلكَبِ ذُوعأَ
َفهاَي ومن   رذَ ماَشأَر فَألاْ يضِر ومن  رماَش يخرج منها ومن شر فاللَّ نِتلِي والنارِه ونم شقـاً ارِطَ الَّإِ قٍارِطَ لِّكُ ر ـ ي ـ خبِ قرطْ رٍي 
يارحنُام  

 

                                                           
314 HR.Muslim 4/1728. 
315 HR. Musnad Ahmad 4/447, Ibnu Majah, Malik dan dishahihkan Al Albani dalam Shahih AlJami 
6/212 serta lihat Tahqiq Zadul Ma'ad, AlArnauth 4/170. 
316 HR. Bukhari dengan Fathul Bari 6/181 dan Muslim 4/2208. 
317 HR.Muslim 3/1557, Baihaqi 9/287 dalam kurung riwayat Baihaqi 9/287 dan selainnya. Kalimat 
terakhir riwayat Muslim. 
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247. “Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna yang kebaikan dan 

kejelekan tidak melampauinya apakah orang yang baik ataupun orang jahat dari 

kejelekan apa yang Dia cipta dan adakan, dari kejelekan yang turun dari langit, 

dari kejelekan yang naik ke langit, dari kejejelekan yang ada di bumi, dari 

kejelekan yang keluar dari bumi, dari kejelekan fitnahnya malam dan siang, dari 

kejelekan setiap yang berjalan kecuali yang berjalan dengan kebaikan, wahai yang 

Maha Pengasih”.318 

 
 

129. Istighfar dan Tobat 

 

  ) ةرم نيعبس نم رثَكْأَ مِويالْ يف هيلَإِ بوتأَو اُهللا رفغتسأَلَ ينإِ اِهللاو: ( ملَّس و هيلَع اُهللا ىلَص اِهللا لُوسر لَقاَ
 

248. Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص bersabda,"Demi Allah, aku meminta ampunan 

kepada Allah dan bertobat kepadaNya lebih dari tujuh puluh kali dalam sehari”.319 

 
لَقاَو اُهللا ىلَّص لَعيه و لَّسم: )أَييها الناس توبإِفَ اِهللا ىلَا إِونأَ يتوب فالْ ييلَإِ مِويه ةَائَم مرة(  
  

249. Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص bersabda,"Hai, manusia tobatlah kepada Allah 

sesungguhnya aku bertobat sebanyak seratus dalam sehari".320 

 
لَقاَو  لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص):مأَ الَقَ نستغفالْ اُهللا رعظيالَّ مذلَإِ الَ يالَّإِ ه الْ وِهحقَالْ ييوم أَوتولَإِ بيفَغَ هلَ اُهللا ره ـ  انَكَ نْإِو ـ  رفَ من   

الزحف(  
 

250. Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص bersabda,"Barangsiapa mengucapkan, ”Aku meminta 

ampunan kepada Allah yang Maha besar yang tidak ada sesembahan yang berhak 

disembah selain Dia. Dia hidup yang berdiri sendiri dan aku bertobat kepadaNya, 

Allah mengampuni dosanya, walaupun dia lari dari peperangan”.321 

  

 
  

 لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عقاَلَ صقْأَ:(ورب مكُا ينُو الرب مالْ نعبد في جواللَّ فآلاْ لِيا نْإِفَ رِخسطَتعنْأَ ت كُتنَو ممن كُذْياُهللا ر في ـ ت  كلْ
الساعكُفَ ةن(   

 

251. Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص bersabda,"Hubungan yang paling dekat antara 

seorang hamba dengan Rabbnya adalah pada pertengahan malam akhir bila 

kamu mampu menjadi orang yang berdzikir pada saat itu maka kerjakanlah”.322 

                                                           
318  HR. Ahmad 3/419 dengan sanad Shahih, Ibnu Sunni no. 637 dishahihkan oleh AlArnauth dalam 
akhrij karya AtThahawi hal. 133 dan lihat Majma Az Zawaid 10/127. 
319 HR.Bukhari dengan Fathul Bari 11/101. 
320  HR. Muslim 4/2076. 
321  HR. Abu Dawud 2/85, Tirmidzi 5/569, AlHakim penshahihannya disepakati Dzahabi 1/511 dan 
disahihkan Al Albani. (Lihat Shahih Tirmidzi 3/182 dan Jami Ushul Li Ahadits Rasulul Shallallahu 
'alaihi wa sallam 4/389-390 dengan tahqiq AlArnauth) 
322  HR. Tirmidzi, Nasai 1/279, lihat Shahih Tirmidzi 3/183 dan Jami Ushul AlArnauth 4/144. 
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   عاَءا الدورثكْأَفَ اداجِس وهو هبر نم دبعالْ نُوكُا يم برقْأَ

 

252. “Hubungan yang paling dekat antara seoarang hamba dengan rabbnya 

adalah dalam keadaan sujud maka perbanyaklah doa padanya”.323  
  

لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عقاَلَ صإِ ( : ونلَ هنُغاَي بِلْقَ ىلَعي  إِونأَلَ يستغفاَهللا ر في اليمِو ةَائَم مرة(  
 

253. Rasulullah  ـلَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص bersabda," Sesungguhnya hatiku lalai aku meminta 

ampunan kepada Rabku seratus kali dalam sehari".324  

 
  

130. Keutamaan Tasbih, Tahmid, Tahlil dan Takbir 
  
  

 لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عقاَلَ صو):مالَقَ ن ساُهللا نَحاَب بِوحمده في يوم ةَائَم مرة طَحت ياَطاَخه لَوكَ وانت لَثْم زبالْ دبرِح(  
  

254. Rasulullah    َّـلس و ـهلَيـلَّى اُهللا عصم  berkata ,"Barangsiapa mengucapkan Maha Suci 

Allah dan dengan menyebut namaNya sehari sebanyak seratus kali maka dihapus 

dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.325 
  
و لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عقاَلَ ص : )ملَإِ الَ لَقاَ ناُهللا الَّإِ ه وحدالَ ه رِشيلَ كلَ هالْ هلْمك لَوالْ هحمد وهو لِّكُ ىلَع شيقَ ئدير ـ ع شـ  ر مارت 

  )لَيعماَسإِ دلَو نم سٍفُنأَ ةَعبرأَ قتعأَ نمكَ نَكاَ
 

255. Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص bersabda,"Barangsiapa mengatakan ‘tidak ada 

sesemabhan yang hak selain Allah tidak ada sekutu bagiNya, milikNya semua 

kerajaan, milikNya semua pujian dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu’ 

sebanyak sepuluh kali seolah memerdekakan empat budak dari anak cucu 

Ismail”.326  
 

لَّى وقاَلَ ص لَّمس و هلَيكَ اُهللا علماتان خفتاَفَين ساَاللِّ ىلَعثَ نقتاَلَين فالْ يميزان بِحيتاَبىلإِ ن الرحمان  :سباِهللا انَح بِوحمدـ  ه سباِهللا انَح 
  مِيظعالْ

 

                                                           
323 HR. Muslim 1/350. 
324 HR. Muslim 4/2075. Ibnu Atsir mengatakan,"Rasulullah    OQRS و VRXQY [ا ]QR^  senantiasa menambah 
dzikir dan mendekatkan diri kepada Allah bila beliau lupa dari dzikir atau ibadah pada sebagian 
waktunya atau sesuatu yang beliau anggap dosa segera istighfar". (Lihat Jami’ Ushul 4/386) 
325 HR. Bukhari 7/168, Muslim 4/2071, lihat Keutamaan orang yang mengucapkannya seratus kali pada 
waktu pagi dan petang dalm kitab ini hal. 65. 
326 HR. Bukhari 7/67 dan Muslim 4/2071serta lihat keutamaan orang mengatakannya seratus kali dalam 
kitab ini hal. 66. Karena Ismail dan anak cucunya adalah nasab yang terbaik dari bangsa Arab bahkan 
seluruh bangsa (Fiqih AlAd’ia dan AlAzkar, Syaikh Abdurrazaq bin Abdil Muhsin AlBadr –penerj).  
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256.  Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص bersabda,"Dua kalimat yang ringan bagi lisan tetapi 

berat timbangannya dan dicintai Ar Rahman : Subhanallah, wabihamdihi, 

subhanallahil 'adhim”.327 

 
  

 لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عقاَلَ ص قُأَ نْألَِولَو ساِهللا نَحاَب الْوحمد لَّله لَإِ الَواُهللا الَّإِ ه كْأَ اُهللاوبأَ رحيلَّإِ ب ملَا طَمعت لَعيه الشمس  
 

257. Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص bersabda,"Mengucapkan subhanallahi walhadulillahi 

wallahu akbar lebih aku sukai daripada terbitnya matahari". 328 

 
ـ أَ بِسكْي فيكَ هائسلَج نم لٌائس هلَأَسفَ.  ةنسح فلْأَ مٍوي لَّكُّ بِسكْي نْأَ مكُدحأَ زجِِعيه و سلَّم أَ يو قاَلَ صلَّى اُهللا علَ حـ أَ ناَد  فلْ

حسنالَ؟ قَ ة :يسبح ةَائَم تبِسيحة فكْيتلَ بلْأَ هف حسأَ ةو يطُّح عنلْأَ هف خطئَية   
 

258. Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص bersabda,"Apakah seorang dari kalian mampu 

berusaha mendapatkan seribu kebaikan setiap hari?" Seorang sahabat 

bertanya,"Bagaimana kami bisa berbuat demikian ? Rasulullah   ـ لَيـلَّى اُهللا عص ـلَّمس و ه  

menjawab,"Bertasbih seratrus kali maka ditulis baginya seratus kebaikan atau 

dihapuskan seratus kesalahan".329 

 
ملَقاَ ن سالْ اِهللا نَحاَبعظمِي بِوحمدرِغُ هسلَ ته نةًلَخ فالْ يجنة   

 

259. Barangsiapa mengucapkan,"Subhanallahil 'adhim wabihamdihi maka 

ditanamkan untuknya satu pohon korma di sorga".330  

 
 لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عقاَلَ ص ويا عبقَ ينِ اِهللا دأَ الَأَ سٍيلُّدك كَ ىلَعنز مكُ ننالْ زِوجنلْقُ؟ فَ ةت  :ياَ ىلَبرسـ  الَ لْقُ:  الَقَ اِهللا لَو حالَو الَو 

   اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ
 

260. Rasulullah  ــلَّم س و ــه لَيــلَّى اُهللا ع ص bersabda,"Hai Abdullah bin Qais maukah 

kutunjukkan padamu salah satu simpanan harta dari harta-harta sorga ? Tentu, 

jawabnya. Katakanlah la haula walaa quwwata illa billah (Tidak daya dan 

kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata".)331 

 
 لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عقاَلَ ص أَوحأَ اِهللا ىلإِ مِالَكَالْ بربع  :)ساِهللا نَحاَب الْ وحمد لَّله لَإِ الَواُهللا الَّإِ ه كْ أَ اُهللاوبالَ ر يضرأَبِ كهِين بأْدت(  

 

261. Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص berkata ,"Ucapan yang paling disukai Allah ada 

empat : Maha suci Allah, segala pujian milikNya, tidak ada sesembahan yang 

berhak disembah selain Allah, Allah Maha besar. Tidak mengapa dari mana saja 

kamu memulai”.   

                                                           
327 HR. Bukhari 7/167 dan Muslim 4/2082. 
328 HR. Muslim 4/2082. 
329 HR. Muslim 4/2073. 
330 HR. Tirmidzi 5/511, AlHakim, dishahihkannya, Dzahabi mneyetujuinya, lihat Shahih AlJami 5/531 
dan Shahih Tirmidzi 3/160. 
331 HR. Bukhari dengan Fathul Bari 11/213 dan Muslim 4/2076. 
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الَ إِلَه إِالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه اُهللا أَكْبر : قُلْ : قَالَ . علِّمنِي كَالَماً أَقُولُ لَه: جاَء اَْألعرابِي إِىلَ رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه و سلَّم فَقَالَ 
و راُهللا  أَ كْب كَيزِ الْحزِيةَ إِالَّ بِاِهللا الْعالَ قُولَ ووالَح نيالْعاَلَم بحاَنَ اِهللا ربا سريكَث دمالْح لَّه؟ قَالَ : قَالَ . مِل يا لفَم يبرالَِء لؤقُلْ : فَه

 قْنِيزارو نِيداهو نِيمحارو يلراغْف ماللَّه  
 

262. Orang badui gunung datang lalu bertanya,’Hai Rasulullah ajarilah aku 

sebuah ucapan yang akan aku katakan’. Rasulullah ــلَّم ــه و سـ ــلَّى اُهللا علَيـ  صـ

mengatakan,"Katakanlah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah tidak ada 

sekutu bagiNya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar segala puji yang besar bagi 

Allah rab sekalian alam tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan 

pertolonganNya yang Maha perkasa lagi maha bijaksana". Dia berkata,"Itu untuk 

Allah, maka mana yang untukku ? Katakanlah,"Ya, Allah ampunilah, kasihinilah, 

tunjukilah dan berilah aku rizki".332 

 

Bila ada seorang yang baru masuk Islam Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عسـلم  ص shalat 

kemudian beliau perintahkan berdo'a dengan beberapa kalimat berikut  : 
 

  
   ينِقْزراو ينِمحارو يلرفاغْ مهاللَّ
  

263. “Ya, Allah ampunilah aku, kasihinilah aku dan berilah aku rizki”.333 

  
   اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ رِكْالذِّ لَضفْأَو هلَّل دمحالْ ِءعاَالد لَضفْأَ نَّإِ

 

264. “Sesungguhnya doa yang palin gafdhal alhamdu lillah dan dzikir yang paling 

afdhal la ilaha illa Allah”.334  

 
     اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ الَو لَوح الَو ربكْأَ اُهللاو اُهللا الَّإِ هلَإِ الَو هلَّل دمحالْو اِهللا نَحاَبس:  اتحالالص اتيقباَالْ

 

 

265. AlBaqiyatu As Shalihatu adalah : subhanallah, walhamdulillah wala ilaha illa 

Allah wallahu akbar walaa hau laa walaa quwwata illa billahi.335  
 

 

 

 

131. Cara Bertasbih 

                                                           
332 HR.Muslim 4/2074, Abu Dawud menambah, ketika orang Arab gunung pergi berkata nabi 
shallallahu 'alaihi wa sallam,"Sungguh dia penuhi tangannya dengan kebaikan". 1/220. 
333 HR. Muslim 4/2073 dan dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan,"Sesungguhnya kalimat ini 
mengumpulkan dunia dan akhirat untukmu". 
334 HR.Tirmidzi 5/462, Ibnu Majah 2/1249, AlHakim 1/503 dishahihkannya dan disepakati Dzahabi 
dan lihat Shahih AlJami' 1/362. 
335 HR. Ahmad no. 513 dengan urutan Ahmad Syakir sanadnya shahih, lihat Majma' Zawaid 1/297 
Ibnu Hajar menyandarkannya kepada Nasai dari Abu Sa'id dalam kitab Buughul Maram dan 
berkata,"Hadits ini dishahihkan Ibnu Hibban dan AlHakim}  
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Rasulullah لَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص  
 

أَريت رساِهللا لَو ى اُهللالَّص لَعيه ولَّسم يعقد التبِسيالَقَ ح بقُ ندبِ ةَاميمنِيه   
 

266. Dari Abdullah bin 'Amr ia mengatakan,"Aku melihat Rasulullah  ـلَّمس و هلَيلَّى اُهللا عص 

menghitung tasbih dengan jari”. Ibnu Qudamah perawi hadits berkata :”Dengan  

jari kanannya".336 

 

Keterangan : Hikmah menghitung tasbih dengan tangan karena pada hari kiamat tangan 

mempersaksikan tasbih, berbicara dan diminta pertanggungjawaban sebagaimana yang 

dikatakan Rasulullah   ـلَّمس و ـهلَيلَّى اُهللا عص sendiri di dalam hadits yang sama pada kalimat sebelumnya. 

Adapun hadits yang memberitakan bahwa Rasulullah    ـلَّمس و ـهلَيـلَّى اُهللا عص membiarkan sahabatnya 

bertasbih dengan kerikil sanadnya dhaif. (Aunul Ma’bud, 3/232) 

 

 

132. Beberapa Amalan Yang Penting  

 

267. Bila hari mendekati malam atau berada di sore hari maka peganglah anak-

anak karena pada saat itu setan sedang berkeliaran. Satu jam setelah itu 

lepaskanlah mereka, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah 

sesungguhnya syetan tidak dapat membuka pintu yang tertutup, ikatlah kirbah 

(tempat air dari kulit) dan sebutlah nama Allah, tutuplah (selubungilah) bejana-

bejana walaupun hanya dengan meletakkan sesuatau di atasnya dan matikanlah 

lampu-lampu.337 

 

 
Keterangan : Maksudnya syetan tidak bisa masuk pintu yang ditutup dengan menyebut nama 

Allah. Faidah menutup bejana-bejana ialah terjaga dari setan karena syetan tidak bisa membuka 

bejana yang ditutup dengan menyebut nama Allah, terjaga dari kotoran dan najis dan terjaga dari 

hewan-hewan yang kotor (seperti kecoak) di waktu malam atau ketika lupa sehingga tidak 

menimbulkan penyakit. Dan faidah dimatikan lampu-lampu adalah terjaga dari binatang (seperti 

tikus) yang terkadang menabrak lampu sehingga dapat mengakibatkan kebakaran. (Tuhwatul 

Ahwadzi, 5/423). 
 

  صحابِه  أَجمعينصلَّى اُهللا وسلَّم و بارِك علَى نبِيناَ محمد و علَى آله وأَ
 

  

Alhamdulillahi rabbil alamin. 

 

Selesai menerjemah :  Ramadhan 1424 H/ Januari 2002. 

 

Selesai merevisi ke 2 : Ahad 20 Dzulqa’dah 1428/11 Nov 2007, Gombong, 

Kebumen.  

 

 

                                                           
336 HR.Abu Dawud 2/81, Tirmidzi 5/521 dan lihat Shahih Al Jami' 4/271 nomor 4865. 
337 Bukhari 10/88 dan Muslim 3/1595. 
 


